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Нацрт закона о социјалном предузетништву и запошљавању у
социјалним предузећима сада разматрају државни органи, уз чије
ће мишљење документ бити упућен Влади Републике Србије. Када
га усвоји републички парламент, биће обезбеђен правни оквир за
лакше запошљавање припадника одређених група, у које спадају корисници социјалних помоћи, избегла и расељена лица, припадници
одређених етничких група, лица са недовољним образовањем, као и
друге особе из категорије теже запошљивих. Шта је суштински ново
предвиђено овим правним актом, питали смо Татјану Пријић, руководиоца Групе за унапређење и заштиту особа са инвалидитетом у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
„Основна идеја је да се кроз сарадњу центара за социјални рад
и Националне службе за запошљавање препозна материјално и животно најугроженије становништво. Колико је велики број таквих особа види се из податка да на евиденцији НСЗ има око 750.000 незапослених, од којих око 70.000 корисника новчане накнаде за случај
незапослености, а око 35.000 корисника новчане социјалне помоћи.
Проценом и анализом ситуације дошло се до становишта да је неопходно покренути све друштвене снаге и омогућити формирање специфичних предузећа у различитим облицима, која ће имати обавезу
да запошљавају 80% корисника, најтеже запошљивих лица, осим у
случају када се ради о особама са инвалидитетом, када ће социјална
предузећа бити у обавези да запошљавају минимум 60% ОСИ“, рекла
је Татјана Пријић.
Мобилни тимови за каријерно вођење отпочели су пружање
услуга каријерног вођења и саветовања, намењених младима из неразвијених и руралних заједница. Чине их представници различитих
актера у области образовања, запошљавања и бриге о младима. Улога локалних мобилних тимова је да раде на унапређењу услуга информисања о каријери и каријерном саветовању за младе из локалних
заједница, омогуће бољу координацију активности у области каријерног вођења и саветовања, као и да поспеше уједињење постојећих ресурса на локалном и међуопштинском нивоу. На тај начин желе да
смање одлазак младих и да им пруже неопходна знања и вештине
које су потребне за проналажење посла у својим заједницама. Најављене су и конкретне пројектне активности које ће локални мобилни
тимови спроводити на територији општина/градова који учествују у
пројекту, током прве половине 2013. године.
Представници Делегације Европске уније у Србији, невладина
организација “Енека” и републички Комесаријат за избеглице Републике Србије реализују два пројекта којима се пружа подршка избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији. Пројектом ће бити
подржано 80 избеглица, интерно расељених лица и повратника на
територији шест општина југоисточне Србије. Сваки од корисника
ће добити донацију до 2000 евра, у виду опреме потребне за отпочињање или развој постојеће пословне активности, серију пословних и стручних обука, као и континурано саветовање и подршку у
пословању. Обавезе корисника ће бити да региструју своју пословну
активност и одраде 15 сати друштвено корисног рада за своју локалну заједницу. Основни циљ пројекта је допринос процесу интеграције
ове групе становништва кроз отварање радних места и запошљавање. Обавеза свих општина у којима се програм спроводи је да из
сопствених средстава учествују у његовој реализацији.
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Аутомобилска индустрија у Србији

рЕЗУлТаТи Који охрабрУјУ
Почетком фебруара у Крагујевцу су отворене две фабрике америчке компаније „Џонсон
контролс’’. У њихову изградњу укупно је инвестирано 22,8 милиона евра, а посао је добило око
300 нових радника

К

омпанија „Џонсон контролс“ (Johnson Controls) је један
од главних добављача фабрике „Фијат аутомобили Србија“. За потребе тог пројекта изграђене су две фабрике
у Србији. Прва је гринфилд инвестиција у парку „Грошница“, која за фабрику аутомобила производи седишта.
Инвестиција је вредна 7,8 милиона евра и у њој је отворено 155
нових радних места. Друга фабрика - ЈЦMM је заједничко улагање
„Џонсон контролс“ и компаније „Мањети Марели“ (Magneti Marelli).
У њој ће се производити инструмент табле, подне конзоле, вратне
оплате и задња крила. Пројекат је реализован у оквиру некадашње
фабрике „Застава“. Инвестиција је вредна 15 милиона евра, а посао
је добило 145 нових радника.

У фабрици која је отворена у индустријској зони, површине
6.500 квадратних метара, 155 радника производи седишта за верзије „фијата 500Л“ за европска и америчко тржиште, а у припреми
је израда седишта за модел који ће се продавати у Великој Британији. У овој фабрици, такође, припремају се за скорашњи почетак
производње трећег реда седишта у продуженој верзији „фијата
500Л“, који ће моћи да прими седам путника. У изградњу и опремање две нове фабрике „Џонсон контролса“ у Крагујевцу укупно је
инвестирано 22,8 милиона евра.
Компанија „Џонсон контролс“, са седиштем у САД, има годишњи промет од 43 милијарде долара, што је једнако целом годишњем бруто друштвеном производу Србије. Покрива 30 одсто

светске производње компоненти за ентеријер путничких возила
и глобални је лидер у производњи седишта, делова врата, инструмент табли и електронике у аутомобилима. Присутна је у 150 земаља широм света, има фабрике на 240 локација и запошљава
више од 170.000 радника.
Почетна инвестиција подстакла је и долазак страних компанија које су дугогодишњи добављачи овог италијанског произвођача. За изградњу нових погона за производњу ауто-делова
обезбеђен је простор на месту некадашње касарне „Грошница“,
који је преуређен у индустријску зону, а у току је изградња шест
фабрика.
Фабрика аутомобила у Крагујевцу премашила је пет пута
прошлогодишње планове и до краја јануара из Србије је извезено
нешто мање од двадесет хиљада новог модела „500Л“. Резултати
охрабрују, с обзиром да влада велика криза у аутомобилској индустрији у Европи. Пословна стратегија развоја подразумева пун
замах у овој години и планирана је производња свих верзија модела „500Л“, између 120 и 180 хиљада комада. Процењује се да
ће средином ове године, када погони буду радили пуним замахом, сваког сата излазити 30 возила. Производиће се и продужена
верзија са седам седишта, затим модел са командама на десној
страни намењен за тржиште Велике Британије, као и специјални
модел за тржиште САД. Готово целокупна производња, чак 99 одсто, намењена је извозу, а цена је око 15.500 евра. Независно европско удружење за испитивање квалитета аутомобила прогласило
је “фијат 500Л” и “форд Б макс” за најбоља у класи малих вишенаменских возила.
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Нова радна места
Сви “Фијатови” добављачи заједно запошљавају више од
1.200 људи и производе више од две трећине ауто-компоненти
за потребе српске фабрике аутомобила. Ових дана реализована је америчка гринфилд инвестиција од 7,8 милиона евра
и америчко-италијанска у вредности од 15 милиона евра, отварањем две фабрике за производњу компоненти. Америчка
компанија „Џонсон контролс“ ће производити аутомобилска
седишта, а у сарадњи с италијанским „Мањети Марелијем“
израђују се компоненте за ентеријер аутомобила. Захваљујући
овим улагањима, отворено је 300 нових радних места. Ове године очекује се и долазак још две велике фирме из Немачке и
Хонг Конга које производе ауто-делове.

Бржи транспорт
Процењује се да ће српски извоз у овој години бити око 11
милијарди евра, што би било повећање за 25 одсто у односу на
лане, а велики удео у томе имаће аутомобилска индустрија. Од
фабрике “Фијат аутомобили Србија” и њених добављача у 2013.
се очекују две милијарде евра прихода од извоза. За потребе
производње почела је обнова и изградња инфраструктуре у
Крагујевцу и околним местима, како би се обезбедили услови
за бржи транспорт возила до јадранске луке Бар, преко које возила стижу у Италију.

Потврђене конвенције МОР-а

МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ
Народна скупштина Републике Србије усвојила је недавно предлоге закона о потврђивању две
конвенције Међународне организације рада: Конвенције број 181 о приватним агенцијама за
запошљавање и Конвенције број 150 о администрацији рада

„Стандарди утврђени конвенцијама Међународне организације рада добар су путоказ свим земљама у домену уређења и
области рада, запошљавања и социјалне политике, а тако и Конвенција број 181 о приватним агенцијама за запошљавање и Конвенција број 150 о администрацији у области рада. Потврђивањем
наведених конвенција Република Србија ће испунити и раније
преузети међународне обавезе. Конвенција МОР 181 из 1997. године, о приватним агенцијама за запошљавање радника, регулише
рад приватних агенција за запошљавање у погледу њихових обавеза према лицима која посредују у запошљавању и према лицима која се упућују на рад код другог послодавца“, рекао је у уводном излагању Јован Кркобабић, министар рада, запошљавања и
социјалне политике, наглашавајући да је ову конвенцију до сада
ратификовало 30 земаља чланица Међународне организације
рада, од којих 18 земаља чланица ЕУ.

домаће (националне) политике рада, док се под појмом „систем
администрације рада“ подразумевају сва јавна административна тела (органи) одговорна за администрацију рада, односно сви
који су ангажовани у администрацији рада, без обзира да ли су
у питању министарства или јавне агенције (управе), укључујући
државна тела и регионалне или локалне агенције и органе локалне самоуправе или неки други облик децентрализоване администрације, као и сваки институционални оквир за координирање и
усаглашавање послова тих тела, за консултације са послодавцима, радницима и њиховим организацијама.
Свака држава чланица која ратификује ову конвенцију може,
у складу са домаћим законима и прописима или домаћом праксом, да делегира или повери одређене послове администрацији
рада, невладиним организацијама, посебно организацијама послодаваца и радника или представницима послодаваца и радника.
СМЦ

Конвенција о приватним
агенцијама за запошљавање

Један од разлога за доношење закона о потврђивању ових
конвенција је и чињеница да се Србија тренутно налази у процесу
примене политика и институционалних промена које су предвиђене националним стратегијама за развој. Стратегије имају за циљ
прилагођавање институционалног и законодавног оквира како
би се тржиште рада прилагодило новом систему индустријских
односа. У том контексту, Влада је као приоритетне циљеве дефинисала привредни развој и креирање радних места. Да би се то
постигло, потребно је извршити и реорганизацију институција које
су надлежне за послове рада и запошљавања, што укључује и регулисање и функционисање јавне службе за запошљавање, као и
регулисање и надзор приватних агенција за запошљавање.
Треба нагласити и да је ратификација Конвенције МОР број
181 о приватним агенцијама за запошљавање још један корак у
хармонизацији законодавства Републике Србије са законодавством Европске уније, јер су земље чланице Европске уније ратификовале ову конвенцију, а основни правни принципи конвенције
су преточени у правне прописе Европске уније. За спровођење
овог закона није потребно обезбедити додатна средства у буџету
Републике Србије.
У самом тексту Конвенције, под појмом „администрација
рада“ подразумевају се послови јавне администрације у области
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У овој конвенцији појам „приватна агенција за запошљавање“ означава свако физичко или правно лице, независно од
јавних органа, које пружа једну или више од следећих услуга
на тржишту рада:
• услуге обезбеђивања међусобно одговарајућих понуда
радних места и захтева за запошљавање, при чему приватна агенција за запошљавање не постаје страна у радном односу који из тога може да проистекне;
• услуге које се састоје из запошљавања радника с циљем
да се стављају на располагање трећој страни, која може
бити физичко или правно лице (у тексту, корисничко предузеће) које им додељује задатке и врши надзор над извршењем тих задатака;
• остале услуге у вези са тражењем посла, које је утврдио
надлежни орган након одржаних договора (консултација)
са репрезентативним организацијама послодаваца и
радника, као што су пружање информација чија намера
није да се пронађу међусобно одговарајуће понуде радних места и захтева за запошљавање.
Израз „радници“ се односи на лица која траже запослење.
Обрада личних података радника означава прикупљање, чување, комбиновање, достављање и сваку другу употребу информација у вези са идентификованим радником, као и у вези
са радником којег је могуће идентификовати. Према члану
6, приватне агенције за запошљавање су обавезне да личне
податке о радницима обрађују на начин: да се подаци штите
и обезбеди поштовање приватности радника у складу са домаћим прописима и праксом; да се ограничи на материју у
вези са квалификацијама (стручном спремом) и професионалним искуством заинтересованих радника и сваку другу директно релевантну информацију.
Такође, према члану 7, приватне агенције за запошљавање
радницима не наплаћују, директно или индиректно, у целини
или неком делу, било какве трошкове или накнаде. У интересу
заинтересованих радника и након одржаних договора (консултација) са репрезентативним организацијама послодаваца и
радника, надлежни орган може да одобри изузетке од одредби
става 1 овог члана у вези са одређеним категоријама радника,
као и одређених врста услуга које пружају приватне агенције
за запошљавање.
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Порези и доприноси

НОВА ФОРМУЛА
УБИРАЊА ПРИХОДА

Послодавци траже да се зараде растерете како би радницима припало више новца. На 100 динара
држава узима 64. Олакшице за текстилце, занатлије...

П

лату испод републичког просека током прошле године
примало је чак 282.383 запослених. Према подацима
Републичког завода за статистику, зараду већу од 1.000
евра остваривала су 33.672 грађана. Такође, две трећине
радника у Србији има „рупу” у стажу, јер су остали без
уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање које је
послодавац по закону морао да плати. Подаци пензијског фонда,
закључно с 31. децембром 2012, показују да је око 60 одсто послодаваца (147.265) испунило обавезу и у року поднело пријаву за
уплату пензијских доприноса за 2011. годину.
Послодавци за тако лош просек не криве само заосталу привреду, већ и начин на који држава оптерећује зараде. Како рачунају у Унији послодаваца Србије (УПС), порези и доприноси на
зараду умањују бруто плату за чак 63,97 одсто, што је један од
највећих намета послодавцима у Србији, па из тог разлога захтевају да држава промени формулу убирања прихода. Разумније
опорезивање имају и далеко развијеније земље, као што су Данска, Луксембург, Словенија, Ирска, Малта, па је крајње време да и
Србија отвори ову тему, сматрају у Унији послодаваца.
„У оквиру реформе пореског система потребно је што пре
смањити стопе пореза и доприноса (до 50 одсто) за примарне
пољопривредне произвођаче, занатлије, текстилну индустрију и
предузетнике, бар у прве две године пословања, јер они спадају
у секторе са најнижим примањима, а њихова делатност је нископрофитна. Ако се ништа не предузме, него се текстилна индустрија и даље буде опорезивала по истој стопи као дуванска или
туристичке услуге, које имају неупоредиво већи промет, онда ће
ускоро сваки други, а не сваки трећи радник, остати без уплаћених доприноса“, оценио је Драгољуб Рајић, из Уније послодаваца
Србије.

Заборавни послодавци
Просечна плата од 46.923 динара послодавца кошта
76.925 динара. Разлика се даје управо за порезе и доприносе,
а тај је износ за чак 50 одсто већи од износа републичке минималне зараде (20.010 динара). Забрињава и податак да је од
око 330.000 фирми и радњи у децембру зараде и доприносе
исплатило 95.000 послодаваца. Више од 97.000 послодаваца
заборавило је да својим запосленима исплати зараде, док је
плату без пореза и доприноса током децембра измирило око
6.000 послодаваца.
„Послодавци су обавезни да до краја априла текуће године доставе пензијском фонду доказе о исплаћеним зарадама и
плаћеним доприносима у претходној години. Према подацима
фонда, у 2011. години пријаву је поднело 93.668 послодаваца.
Лане је тај број био за око 53.000 већи“, подсећа Јелица Тимотијевић, директор Сектора за односе с јавношћу у ПИО фонду.
ПИО фонд је због неажурности и неодговорности послодаваца
прошле године упутио 8.604 опомене, а због неподношења обрасца за уплату доприноса током 2012. године 359 прекршајних пријава.
„Трајна и законска обавеза послодаваца је да плаћају
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све запослене. Уколико послодавац не буде поштовао рокове, што се
сматра прекршајем, предвиђене су новчане казне од 10.000 до
800.000 динара за послодавца, а од 2.500 до 50.000 за одговорно лице. Неажурност послодавца основни је разлог због кога
касне решења о пензионисању“, напомиње Тимотијевићева.

Бесплатна публикација о запошљавању

У појединим земљама Европске уније, али и у државама у окружењу, гране текстила, пољопривреде, занатлије и предузетници
почетници издвајају за 50 одсто мање износе пореза и доприноса
на своје зараде. На тај начин их држава подстиче да одрже и развију бизнис.
У Србији се са овом идејом усагласило још 120 менаџера домаћих компанија, а у свој ”Програм мера за оживљавање привреде” унели су и иницијативу да се подигне неопорезиви део зараде
на ниво минималца и да се регреси и топли оброци сасвим ослободе од плаћања пореза и доприноса до износа дефинисаног посебним колективним уговорима.

Др Зоран Јеремић, професор на Факултету за економију, финансије и администрацију, сматра да упркос томе што је питање
растерећења зарада једно од кључних, недостаје политичка воља
за његово покретање.
„На тај би се начин могла повећати конкурентност међу предузећима, а веће плате би могле убедити раднике да је ипак примамљивије радити у производњи, него у неким другим делатностима. Ипак, о овоме се већ годинама говори само декларативно,
баш као што ни данас немамо ништа од силних најава о рационализацији и уштедама које би растеретиле привреду. А тешко да ће
у скорије време бити говора о конкретним корацима којима би се
ова идеја спроводила“, закључио је Јеремић.
Чини се да у овој години неће бити помака у том правцу, тим
пре што је Министарство финансија већ направило пројекцију да
би у 2013. могли да прикупе 53 милијарде динара само од пореза на доходак грађана, што је за 20 милијарди више од, примера
ради, прихода од царина. Министар финансија и привреде, Млађан
Динкић, најавио је у септембру протекле године смањење пореза
и доприноса на зараде, али није рекао када ће то бити учињено.
„Не можемо урадити то у овоме тренутку, јер не бисмо могли
да зауставимо раст дефицита и јавног дуга. Очекујем да ће то бити
учињено током мандата ове владе”, казао је Динкић на седници
парламента на којој је разматран предлог пакета економских закона. Како је истакао, то је најозбиљнија ствар коју треба урадити
након укидања парафискалних намета.
А.Б.
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Подстицаји развоју социјалног предузетништва

СПОНА ИЗМЕЂУ ЗАШТИТЕ
и ЗапоШЉаваЊа
Закон о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима налази се у процедури давања
мишљења надлежних органа, након чега ће се разматрати у Влади Републике Србије. Усвајањем тог правног
акта биће убрзано запошљавање особа којима је најпотребнија подршка и радника старијих од 50 година

Н

акон јавне расправе организоване крајем децембра
прошле године, која је обухватила широк круг послодаваца, синдиката, јединица локалне самоуправе, организација из цивилног сектора (ОСИ, удружења ХИВ позитивних, самохраних родитеља и други потенцијални
корисници социјалног предузетништва), Нацрт закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима
сада разматрају државни органи, уз чије ће мишљење документ
бити упућен Влади Републике Србије. Када га усвоји републички
парламент, биће обезбеђен правни оквир за лакше запошљавање
припадника одређених група, у које спадају корисници социјалних помоћи, избегла и расељена лица, припадници одређених
етничких група, лица са недовољним образовањем, као и друге
особе из категорије теже запошљивих.
Шта је суштински ново предвиђено овим правним
актом, питали смо Татјану Пријић, руководиоца Групе
за унапређење и заштиту особа са инвалидитетом у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Социјално предузетништво је шире организована делатност
од јавног интереса, која обухвата друштвену бригу о социјално и
материјално најугроженијим категоријама незапослених лица и у
којој се практично спајају услуге социјалне заштите и услуге запошљавања. При томе се сагледава ко су најугроженији корисници и
они се првенствено укључују у различите мере и активности подстицања социјалног предузетништва, од такозваних „софт“ мера
(подизање мотивације и пружање стручне помоћи), до различитих
обука, финансијских подстицаја и омогућавања специфичних бенефита. То су свакако мере активне политике запошљавања, али
подразумевају и друге повластице, у смислу пореских прописа,
прописа о државној помоћи и прописа о јавним набавкама. Основна идеја је да се кроз сарадњу центара за социјални рад и Националне службе за запошљавање препозна материјално и животно
најугроженије становништво.

евиденцији је дугорочно незапослено, односно скоро 500.000
људи. Међу њима је око 140.000 особа старијих од 50 година. И
квалификациона структура ових лица је лоша и не одговара потребама тржишта рада.
Проценом и анализом ситуације дошло се до становишта да
је неопходно покренути све друштвене снаге и омогућити формирање специфичних предузећа у различитим облицима (привредно друштво, НВО, задруге или организације предузетништва
у свим другим видовима), која ће имати обавезу да запошљавају
80% корисника, најтеже запошљивих лица, осим у случају када се
ради о особама са инвалидитетом, када ће социјална предузећа
бити у обавези да запошљавају минимум 60% ОСИ.

Промоција
У жељи да допринесе развоју социјалног предузетништва
у Србији, Форум младих са инвалидитетом организовао је
прошле недеље Сајам социјалног предузетништва, одржан у
Привредној комори Београда. Покровитељи манифестације
били су Амбасада Краљевине Норвешке у Србији, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Секретаријат за
социјалну заштиту и Секретаријат за привреду града Београда, Привредна комора Београда, Градски центар за социјално
предузетништво Београда, као и компаније „Еуробанк“ и „Ернест и Јанг“ (Ernst&Young). Циљ ове и сличних манифестација је
промоција будућих социјалних предузетника, као и постојећих
социјалних предузећа која се на овакав начин представљају и
широј друштвеној заједници.

Колико је велики број таквих особа види се из податка да на
евиденцији НСЗ има око 750.000 незапослених, од којих око 70.000
корисника новчане накнаде за случај незапослености, а око 35.000
корисника новчане социјалне помоћи. Око 80% незапослених на
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Ко ће бити носиоци активности у том процесу?
Јединице локалне самоуправе ће имати друштвену одговорност да подстичу запошљавање лица са своје територије у таквим
предузећима, без обзира да ли ће бити основана од стране локалне самоуправе или од самих грађана. Уколико локална заједница
успе да у оквиру локалног акционог плана за запошљавање или у
оквиру програма пружања социјалних услуга на локалном нивоу,
обезбеди одговарајући износ средстава, онда ће моћи да обезбе-
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ди и финансијска средства која ће допринети да се увећају средства за подстицање социјалног предузетништва. При томе, треба
имати у виду да нису једнаке потребе за социјалном заштитом, на
пример, у Врању и Суботици.
Управо зато је Законом предвиђен и фонд који ће се финансирати тако што ће се користити постојећа средства, предвиђена
за мере активне политике запошљавања и пружање различитих
услуга социјалне заштите. Из тих средстава и средстава јединица
локалне самоуправе, као и средстава која ће обезбеђивати сама
социјална предузећа, подстицаће се запошљавање корисника социјалног предузетништва на територији јединице локалне самоуправе. За мање развијене јединице локалне самоуправе као подстицај опредељиваће се више средстава.
Како ће се примена Закона конкретно одразити у пракси?
Закон је у потпуности уклопљен у систем запошљавања,
али и систем социјалне заштите и практично представља спону
између услуга социјалне заштите и запошљавања која је у овом
моменту неопходна, што је тренд и у целој Европи. Међусобном сарадњом различитих институција проналазе се најугроженије категорије становништва, а средства се усмеравају, у највећој мери,
на оне који се најтеже запошљавају.

Сигурност
Социјално запошљавање има за циљ да његови корисници
остваре материјалну и социјалну сигурност. Облици социјалног запошљавања могу бити у областима производних делатности, пружања услуга у области социјалне и дечје заштите,
очувања природе и заштите животне средине, коришћења
алтернативних извора енергије, пољопривреде, сеоског туризма, промоције и обнове старих заната, трговине, домаће радиности. Организациони облици социјалног предузетништва
се обезбеђују кроз привредна друштва, задруге, самосталне
радње, радионице, удружења, итд.

У којим све делатностима ће бити могуће основати социјално предузеће?
Дијапазон области или делатности је потпуно отворен. У Нацрту закона су наведене неке од области, али листа није коначна.
Области за које су поједине категорије заинтересоване код нас, а
у оквиру којих се и у Европи најчешће развија социјално предузетништво, углавном су сакупљање отпада, рециклажа секундарних сировина, подстицање домаће радиности, подстицање старих
заната или занатства уопште, екологија, сеоски и бањски туризам.
Код нас већ постоје слична предузећа и ускоро би могла да добију
и статус социјалног предузећа. Врло често су у питању услужне
делатности. Свака одржива идеја је добродошла.
Капацитети који су раније постојали се такође користе. Поред
центара за социјални рад и НСЗ, као субјеката мера социјалног
предузетништва, препознају се и предузећа за професионалну
рехабилитацију. То су тзв. десови, који су у претходном периоду
у извесној мери ојачани, утврђен је власнички удео државе, тако
да сада постају субјекти и на економском тржишту. Имају обавезу
да запошљавају одговарајући стручни кадар - социјалне раднике,
психологе, педагоге, који имају богато искуство у социјализацији
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тешко запошљивих лица. Процењено је да је могуће искористити
знања која стручне службе ових предузећа имају и укључити их
у подстицање запошљавања свих категорија теже запошљивих
лица.
Зашто је за особе са инвалидитетом нижи праг запошљавања у социјалном предузетништву?
Особе са инвалидитетом могу имати општу радну способности, када се запошљавају под истим условима као и сва друга
лица. Њихов радни учинак је једнак просечном радном учинку
просечног радника, али постоје и ОСИ које се запошљавају под
посебним условима. Потребно им је прилагодити радно место
или послове, а њихов радни учинак је понекад нижи од просечног. С друге стране, социјално предузеће од добити коју оствари
на годишњем нивоу половину треба да уложи у само предузеће,
у заштиту радних места и осавремењавање пословања, а другу
половину у Фонд за развој социјалног предузетништва.
Како ће се у социјалним предузећима заснивати радни
однос?
Социјална предузећа, по дефиницији, помажу укључивање
не само појединаца у сферу рада, него пружају помоћ и широј
друштвеној или локалној заједници, а треба и да укључе кориснике у одлучивање о њиховим правима и обавезама. У оквиру социјалног предузећа радни однос се заснива у складу са Законом
о раду, а корисници учествују и у одлучивању о свим битним питањима из области рада која се тичу њих. Уколико социјално предузеће изгуби неку од својих карактеристика, ресорно министарство одузима сагласност социјалном предузећу.
Зашто је лимитирана зарада запослених у социјалним
предузећима?
Општи циљ је да се најугроженије категорије укључе у тржиште рада и да на основу своје зараде обезбеде материјалну егзистенцију. Уколико социјално предузеће може да оствари зараду
већу од просечне, може да настави да послује као обично предузеће, али без повластица које остварује социјално предузеће.
СМЦ

Тржиште рада
„У Србији је незапослено 750.000 људи, 650.000 запослених
не прима редовно плату, док 95.000 породица прима новчану
социјалну помоћ. Управо зато треба да се ухватимо у коштац са
овим проблемима, а један од начина је развој социјалног предузетништва“, изјавила је недавно државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Бранкица Јанковић, на конференцији „Тржиште рада и социјално
предузетништво у Србији“.
„Од 750.000 незапослених чак 140.000 су старији радници,
а послодавци се најчешће одлучују за раднике између 30 и 40
година старости“, додала је Јанковићева. Према њеним речима,
Закон о социјалном предузетништву ће омогућити постојање
свих досадашњих видова организовања предузећа, док ће као
социјална предузећа бити дефинисана она која запошљавају
више од 80 процената тешко запошљивих радника. Таква предузећа имаће различите субвенције, од пореских олакшица до
јавних набавки.
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Стратешка израда радне биографије

ИНДИКАТОРИ УСПЕХА
Опис посла говори за шта сте били ангажовани, а не и шта сте заиста радили. Не говори ништа о
вредностима које сте ви донели компанији. У својој радној биографији опишите тачно шта сте постигли,
ваше резултате, јер то је оно по чему се разликујете

П

отенцијални послодавац свакој радној биографији кандидата посвети у просеку око 15 секунди, па ваш CV
мора бити стратешки припремљен, како би вас истакао
међу конкуренцијом. Ево шта кажу каријерни саветници како да скренете пажњу на себе. Већ је познато да
исти CV не би требало да шаљете за сваку позицију на коју аплицирате. Најбоље би било да имате радну верзију биографије. Нека
буде дужа од препорученог CV-а и покријте све области које вас
интересују. Када аплицирате за одређену позицију једноставно
избаците делове који нису релевантни.

Имајте на уму правило 80/20 процената. Наиме, нека се 80
одсто података које наведете у CV-у односи на ствари које су у директној вези са позицијом на коју конкуришете, а свега 20 одсто
на пропратне информације. Желите да ваш будући послодавац
заиста види шта сте постигли! Успех у прошлости је индикатор будућег успеха. У великом броју случајева људи у потрази за послом
сматрају успехом само ствари које се могу измерити и представити бројевима. Успех и побољшања односе се и на нематеријалне
ствари, попут побољшања комуникације, ефикасности. Све су то
важне компоненте које је тешко представити процентима, али то
није разлог да их не представите потенцијалном послодавцу.

Често се CV своди на конгломерат описа претходних послова.
Проблем са оваквим приступом је у томе што опис посла говори за
шта сте били ангажовани, а не и шта сте заиста радили. Не говори
ништа о вредностима које сте ви додали компанији као појединац.
Узмите свој CV и где год је могуће допишите: „што је резултирало...“
Опишите тачно шта сте постигли, ваше резултате, јер то је оно по
чему се разликујете.
Будите сигурни да ће у првих 15 секунди ваш CV рећи доста о вама. Обратите посебну пажњу на почетак - јасно истакните
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име и звање. Одговорите на најважније питање - шта ви нудите
потенцијалном послодавцу. Кроз остатак радне биографије демонстрирајте шта је то што нудите, немојте само наводити ставке. Ако
кажете да сте обавили одређени задатак, то суштински не говори
да ли сте савладали неопходне вештине. Изградите кредибилитет
описом како сте нешто постигли.
Добро проверите правописне и граматичке грешке и том приликом не ослањајте се искључиво на технологију. Одвојите време
да прочитате свој CV, а нека то уради и још неко. Наш мозак често
види оно што очекује. Трик који вам може помоћи у овоме је да
прочитате CV од последње реченице, тако ће ваш мозак престати
да претпоставља и очекује.
Када стручњаци читају CV формирају слику о вама на основу
визуелног елемента, тона, стила. Могу да открију да ли сте мрзели претходни посао, улепшали одређену позицију, или сте заиста
били ангажовани и предани. Користите речи које вас одражавају
као особу. Ако вас позову на разговор, не желите да будете друга
особа од оне коју сте описали. То ће изазвати сумње код послодавца, а с обзиром да је већина радних биографија улепшана, ваш
кредибилитет ће бити угрожен.
Извор: bizlife.rs

Шта је неопходно
за напредак у каријери?
Основна компонента за напредак у каријери је лидерство
и то према процени старијих извршних руководилаца. Особине
лидера чине четвртину неопходних способности и вештина за
напредак. Лидер подстиче оријентацију организације према
будућности, инспирише. Око 300 испитаника наводи да се потенцијал за лидера осликава у:
• способности пројектовања самопоуздања, сталожености
под притиском и одлучности;
• способности комуникације која подразумева добре говорне вештине, али и могућности да прочитате публику
којој се обраћате, као и ситуацију;
• појави (свега 5 одсто извршних руководилаца наводи ово
као ставку која је најзначајнија приликом доношења одлуке о унапређењу);
• образовању.
Док многи наводе да се појединци рађају са овим особинама, бројни курсеви поручују да се особине лидера могу усвојити. Важно је да у току своје каријере радите на себи. Информишите се, учите, ако је неопходно ангажујте професионалца
који ће вам помоћи да савладате вештине које поседују добри
говорници.
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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

СОС мама/хранитељ:
•
•
•
•

има средњу школу
психофизички је здрав/а
држављанин Србије
испуњава услове за хранитеља

У СОС Дечијем селу Краљево деца без родитељског старања
добијају нови стални дом и љубав, улива им
се осећај сигурности и припадности.

Обавезна је обукa и пробни рад.
Mолимо Вас да пошаљете Ваше писмо
којим објашњавате зашто бисте желели да
постанете СОС мама/хранитељ, заједно са
биографијом,

СОС Дечије село Краљево оглашава слободна радна места за:

најкасније до
20. марта 2013. године,

СОС РОДИТЕЉЕ / ХРАНИТЕЉЕ и
СОС / ПОРОДИЧНЕ АСИСТЕНТЕ
СОС мама/хранитељ је:
• професионалац у бризи за децу, живи
са децом у породичној кући у склопу
СОС Дечијег села, води њихов развој и
независно руководи домаћинством;
• успоставља блиску везу са сваким дететом повереним њеној бризи као права мајка/хранитељ, даје му потребну
сигурност, љубав и стабилност.
• СОС-породични асистент је особа која
помаже СОС мами/хранитељици у свакодневним обавезама.

Администрација
и управа
б Е о г ра д

адвокатска канцеларија
стојиЋ
11000 Београд, Обилићев венац 4/IV
тел. 011/2627-454, 063/8968-919

Адвокатски приправник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. Заинтересовани кандидати
могу CV послати на е-mail: аdv.kanc.stojic@sbb.
rs или позвати на бројеве телефона: 011/2627454 и 063/8968-919.

на адресу:
СОС Дечије село
Првомајска 46-А
36000 Краљево
или факсом:
(036) 375 468
e-mail:

office@sos-kraljevo.org
borka.polumirac@sos-kraljevo.org

Детаљније информације можете добити
на телефон: 036/375-451, локал 110.

доказ о радном искуству (оверена фотокопија
радне књижице), CV или краћу биографију,
уверење надлежног органа МУП-а да није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци). Пријаве на конкурс, са комплетном пратећом документацијом,
доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир.

Ч аЧ а К

центар за
социјални рад гуЧа
32230 Гуча, Трг републике 18
тел. 032/854-370

Директор

на мандатни период од 4 године

бор

установа
сПортски центар „бор“
19210 Бор, Зелени булевар бб
тел. 030/434-730

Дипломирани правник
на одређено време

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; дипломирани правник са положеним
правосудним испитом; најмање 3 године радног искуства; да није осуђиван на безусловну
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци.
Кандидат уз пријаву доставља: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), диплому или оверену
фотокопију дипломе о завршеном образовању,
уверење о положеном правосудном испиту,
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
треба да поред општих, законом предвиђених
услова, испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је стекао високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални радник; да има најмање 5 година радног
искуства у струци; да поседује организаторске
способности; да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак. Кандидат за
директора Центра за социјални рад, уз прописану конкурсну документацију, подноси програм
рада за мандатни период на који се избор врши.
Пријаве на конкурс поднети у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу Центра за социјални рад Гуча.
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јагодина

оПштинска уПрава
оПштине свилајнац
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац за припрему планске
и пројектне документације
и праћење реализације
инвестиционих улагања
Одсек за инвестиције, Одељење за
буџет и финансије

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да има завршен VII степен стручне
спреме, архитектонски факултет, са једном
годином радног искуства, положен стручни
испит за рад у органима државне управе, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа
(оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ да се против кандидата не води истрага), могу се поднети у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

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

администрација и управа

лЕсКоваЦ

пож арЕваЦ

оПштинско јавно
Правобранилаштво

оПштина Жабари
оПштинска уПрава

Административнодактилографски радник

Руководилац Одељења за
општу управу, заједничке и
инспекцијске послове

16230 Лебане, Цара Душана 116

УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема (гимназија, правно-биротехничка школа и
економска школа свих смерова), са обавезним
познавањем дактилографије и рада на рачунару; радно искуство у администрацији до 2 године и положен државни стручни испит за рад у
државним органима. Уз пријаву доставити: CV,
уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном испиту, доказ опште здравствене способности - лекарско уверење, уверење о неосуђиваности, оверену копију дипломе о завршеној
школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ниШ

градска оПштина
црвени крст
уПрава градске
оПштине црвени крст
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89
тел. 018/583-700

Планирање програма и
спровођење пројеката развоја,
уређења и изградње

у Служби за инспекцијске,
комунално-стамбене и имовинскоправне послове
УСЛОВИ: архитектонски факултет; грађевински факултет; висока техничка школа струковних студија-грађевински смер; факултет
за менаџмент, смер оперативни менаџмент;
машински факултет; електронски факултет;
држављанство Републике Србије; најмање 12
месеци радног искуства у струци; општа здравствена способност; да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву приложе: оверену
фотокопију дипломе; извод из матичне књиге
рођених издат после 01.03.2010. године; уверење о држављанству РС-не старије од 6 месеци; лекарско уверење; оверену копију доказа
о радном искуству; доказ да нису осуђивани
за горенаведена дела (оригинал или оверена фотокопија); друге доказе о испуњености
услова из огласа. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на
неодређено време“, са називом радног места
за које се конкурише или поднети писарници
Управе Градске општине Црвени Крст, канцеларија бр. 4. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

в ра Њ Е

оПштинска уПрава
трговиште

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

17525 Трговиште
Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 017/452-203

Начелник Општинске управе
Трговиште

на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен
стручности, дипломирани правник, 3 године радног искуства, положен државни стручни испит.

на одређено време до 5 година

Заменик начелника Општинске
управе Трговиште
на одређено време до 5 година

Грађевински инспектор
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен
стручности, дипл. архитекта, положен стручни
испит, 3 године радног искуства.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању наведених услова, кандидат треба да поднесе и доказе
да испуњава услове прописане у члану 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз
пријаву са биографијом подноси се и следећа
документација, у оригиналу или у овереној
фотокопији суда или општине: диплома којом
се потврђује стручна спрема; радна књижица;
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно
Закону о матичним књигама објављеном у „Сл.
гласнику РС“, бр. 20/09); уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; уверење о
положеном државном стручном испиту за радна места за која је потребан државни испит као
услов. Кандидат који први пут заснива радни
однос у државном органу прима се на рад под
условом да испит положи у року од 6 месеци
од дана заснивања радног односа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
као и пријаве уз које није приложена потпуна
документација, неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу слати на адресу: Општинска
управа Општине Жабари (начелнику Општинске управе), Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
или предати непосредно на шалтеру писарнице
Општинске управе Општине Жабари у Жабарима, Кнеза Милоша 103, са назнаком: „За конкурс-не отварати“, у затвореној коверти.

пријЕпоЉЕ

оПштинска уПрава
оПштина нова варош
31320 Нова Варош, Карађорђeва 32
тел. 033/61-886

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, најмање 5
година радног искуства у струци на истим или
сличним пословима, да је кандидат држављанин Ребулике Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са доказима о испуњености
услова подносе се Општинској управи СО Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 4.

оПштина бујановац
оПштинска уПрава
17520 Бујановац, К. Петровића 115
тел. 017/651-103

Достављач
УСЛОВИ: неквалификовани радник, 6 месеци
радног искуства.

Приправник

у Одељењу за привреду и локални
економски развој
УСЛОВИ: висока стручна спрема-дипломирани
инжењер пољопривреде, трајање приправничког стажа 12 месеци.
ОСТАЛО: Потребна документација: доказ о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о радном
искуству за радно место: достављач, уверење
суда да кандидат није под истрагом и да није
осуђиван и уверење да има општу здравствену способност. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу
или непосредно предају у писарници Општинске управе Бујановац. Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Најкраћи пут
до посла

Радник за послове грађевинске
испекције 1
УСЛОВИ: висока стручна спрема-на студијама
првог степена грађевинске или архитектонске
струке (VII/1 степен), 3 године радног искуства у струци и положен стручни испит за рад
у органима државне управе. Поред наведених,
кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају општу здравствену способност, да
су држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најНационална
служба
мање шест месеци
или за кажњиво
дело које
их чини неподобним
за обављање послова у
за
запошљавање
државном органу, уверење основног и вишег
суда да против лица није покренута истрага и
да није подигнута оптужница.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Сајмови
запошљавања
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а

трговина и услуге

Трговина и услуге
козметиЧки салон
студио „тринити“
34000 Крагујевац, ТЦ Раднички бб
тел. 066/060-008

Козметичар на ласерском апарату
за рад у козметичком салону у
Суботици

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, у занимању козметичар, физиотерапеут или лице са
завршеном средњом медицинском школом, 6
месеци радног искуства на пословима естетских третмана било које врсте или пословима
медицинских услуга. Радне биографије доставити на мејл адресу: savicalex@hotmail.com или
се јавити на тел. 066/060-008. Лице за контакт
Александар Савић. Оглас остаје отворен до
20.03.2013. године.

ауто-куЋа „алФа“ доо
24000 Суботица, Јована Микића 18
тел. 024/555-500

„POSLOVNI SISTEM
SECURITY“ Dоо

Службеник обезбеђења и заштите
од пожара

Менаџер безбедности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, положен стручни испит заштите од
пожара, да кандидат није кажњаван и осуђиван за кривична дела.

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46
тел. 011/2699-025

на одређено време до 3 месеца

Менаџер за маркетинг, продају и
контролу квалитета
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани менаџер безбедности,
познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel),
познавање енглеског језика (почетни ниво), да
кандидат није кажњаван и осуђиван за кривична дела.

Пројектни менаџер

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани менаџер безбедности,
познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel),
познавање енглеског језика (почетни ниво), да
кандидат није кажњаван и осуђиван за кривична дела, пожељно радно искуство на изради
пројеката безбедности.

Службеник обезбеђења и заштите
од пожара

Продавац возила
УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема у
било ком занимању, возачка дозвола за све
категорије, 2 године радног искуства на истим
или сличним пословима. Радне биографије
(CV) слати на адресу: Јована Микића 18, Суботица или на мејл: slavica.saulic@autokucaalfa.
com или се јавити лично, у времену од 08 до
16 часова. Оглас остаје отворен до 15.03.2013.
године.

САЈМОВИ

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, положен стручни испит заштите од
пожара, да кандидат није кажњаван и осуђиван за кривична дела.

ОСТАЛО: Пријаве слати поштом на наведену
адресу или на е-mail: poslovnisistem.fto@gmail.
com, у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.
ЗАПОШЉАВАЊА

доо „карго-Партнер“

11000 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 95а
тел. 011/3121-062
e-mail: jadranka.vulic@cargo-partner.com

Асистент у менаџменту фактуриста
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, дипломирани филолог или
дипломирани инжењер саобраћаја; знање рада
на рачунару (MS Office, Интернет); активан
возач „Б“ категорије; знање енглеског, немачког језика; слепо куцање. Пробни рад до 6
месеци. Рок за пријављивање је до 15.03.2013.
године. Пријаве слати искључиво мејлом.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање
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ОСТАЛО: Пријаве слати поштом на адресу:
Гоце Делчева 46, Нови Београд или на е-mail:
profibezbednost.fto@gmail.com, у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

„гоца“
салон за улеПшавање
26000 Панчево
Војводе Радомира Путника 3/а

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: 063/8127305, 013/333-272, од 14,00 до 19,00 часова.

„Пословни
систем Фто“ доо

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46
тел. 011/3193-624

Службеник физичког обезбеђења

ПроФи безбедност
Први утисак ијезаштите од пожара
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 14
тел. 011/2699-025

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани менаџер безбедности,
познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel),
познавање енглеског језика (почетни ниво), да
кандидат није кажњаван и осуђиван за кривична дела.

нару, познавање енглеског језика (почетни
ниво), положен стручни испит из ЗОП-а, да
кандидат није кривично осуђиван. Пријаве слати на адресу: Гоце Делчева 46, Нови Београд
или на е-mail: poslovnisistem.fto@gmail.com, у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

најважнији –
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, службеник
будите
обезбеђења и ППЗ, радно искуство 12 месеци,
Менаџер безбедности
пробни рад 6 месеци, положен курс руковања
на одређено време до 3 месеца
испред свих ватреним оружјем, познавање рада на рачу-

Менаџер за маркетинг, продају и
контролу квалитета
на одређено време до 3 месеца

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани менаџер безбедности,
познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel),
познавање енглеског језика (почетни ниво), да
кандидат није кажњаван и осуђиван за кривична дела, радно искуство 3 године на пословима маркетинга, продаји и контроли квалитета
услуга.

Пројектни менаџер

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани менаџер безбедности,
познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel),
познавање енглеског језика (почетни ниво), да
кандидат није кажњаван и осуђиван за кривична дела, пожељно радно искуство на изради
пројеката безбедности.
Обуке и субвенције

„PLAY оFF“ DOO
34000 Крагујевац
Милоја Павловића 12
e-mail: playоff@sbb.rs

Радник у казину

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира
на занимање; знање рада на рачунару; знање
енглеског језика-почетни ниво; рад у сменама;
предвиђен пробни рад од 15 до 90 дана. Заинтересована лица могу да пошаљу CV на горенаведену мејл адресу, најкасније до 31.03.2013.
године. Кандидати који уђу у ужи избор треба
да доставе: уверење о неосуђиваности, личну
карту и уверење да нису под истрагом.
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„тотал“ доо

25000 Сомбор
Венац Радомира Путника 52
тел. 025/433-570

Ауто-механичар
УСЛОВИ: I, III, IV степен стручне спреме, аутомеханичар; без радног искуства; предност: до
30 година старости; возачка дозвола „Б“ категорије. Рок за пријаву је 30 дана.

инмонтдраг
инЖењеринг

11000 Београд, Браће Крсмановић 22
тел. 011/4113-290
е-mail: inmontd@gmail.com

Водоинсталатер

на одређено време
5 извршилаца

Инсталатер грејања
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању. Јављање кандидата на бројеве
телефона: 011/4113-290 и 060/5002-454. Оглас
је отворен до попуне радних места.

бошњак ауто

25000 Сомбор
Венац Радомира Путника 52
тел. 025/443-570

Ауто-механичар
УСЛОВИ: I, III, IV степен стручне спреме, аутомеханичар, са радним искуством-3 месеца;
возачка дозвола „Б“ категорије. Рок за пријаву
је 30 дана.

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: 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.

Стекните
конкурентску
предност

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 е-mail: а.paunovic@wiener.
cо.rs, са назнаком града за који конкуришете.

Обука за активно
тражење посла

машинског смера, радно искуство најмање 5
година на пословима калионичара.

Борвериста на ЦНЦ машинама
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме
металоглодачког или металостругарског смера, радно искуство најмање 2 године на ЦНЦ
машинама.

Металостругар

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

Посао се не чека,
посао се тражи

УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме металостругарског смера, радно искуство најмање 5
година на пословима металостругара.

Металобрусач

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

Национална служба

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме
за запошљавање
металоглодачког или металостругарског смера,
радно искуство најмање 5 година на конусно
спиралном озубљењу.

КВ стругар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, завршена струковна школа; потпуна здравствена и
психофизичка способност, одговорност, тачност,
способност за рад у тиму. Документација коју је
потребно доставити: пријава са кратком биографијом и обавезном фотографијом.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме,
саобраћајне струке; познавање рада на рачунару; пожељно знање енглеског и руског
језика, без обзира на радно искуство. Ближе
информације могу се добити на адреси фирме, Николе Пашића 38 б или на број телефона:
031/512-833.

Обука за
на одређено време до 3 месеца активно
2 извршиоца
тражење
посла
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме
Калионичар

на одређено време до 3 месеца

КВ бравар

Референт организације
међународног превоза

11070 Нови Београд, Земунска 26

Глодач на конусно спиралном
озубљењу

11000 Београд, Радничка 3
тел. 011/3058-100
е-mail: danica.basic@vrenje.rs

31000 Ужице, Проте Милана Ђурића 12
тел. 031/512-833

ад „индустрија машина
и трактора“
у реструктурирању
Производња - Погон
„меХаниЧка обрада“

УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме металобрусачког смера, радно искуство најмање 5
година на пословима металобрусача.

„ада врење“ доо

„унитраг“ доо

Грађевинарство
и индустрија

WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE

Глодач на конусно правом
озубљењу

Пословни центри
НСЗ

на одређено време до 3 месеца

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

Запослимо

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме
металоглодачког или металостругарског смера,
радно искуство најмање 5 година на конусно
правом озубљењу.

План за
реализацију
на одређено време до 3 месеца
вашег
УСЛОВИ: V, IV или III степен
стручне спреме
металоглодачког или металостругарског смера,
радно искуство најмање
5 година на цилинбизниса
дричном озубљењу.
Глодач на цилиндричном
озубљењу

ОСТАЛО: Пријаве слати поштом на наведену
адресу или на e-mail: marina.t.stanivuk@imt.
co.rs, са назнаком „За конкурс“, у року од 15
дана од дана објављивања огласа.
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грађевинарство и индустрија
/ Медицинаодговорност
и пољопривреда
Друштвена

Обука за
активно
ад „индустрија
тражењемашина
и трактора“
посла

ПРИОРИТЕТИ У
ад „енергоПројект
ХидроинЖењеринг“
ЗАПОШЉАВАЊУ
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-11-70

у реструктурирању
Производња - Погон
„енергетика и
одрЖавање“

Инжењер за насипање

на одређено време од 2 године
2 извршиоца

11070 Нови Београд, Земунска 26

Инжењер погона

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехнички факултет - енергетски смер, радно
искуство најмање 5 година на пословима одржавања машина и уређаја.

Посао се не чека,
Инжењер
погона
посао
се тражи
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер, смер конструктивни
или геотехника,
Национална
службапознавање рада
на рачунару (МS Windows, МS Wоrd, МS Еxcel,
за запошљавање
АutoCAD),
возачка дозвола „Б“ категорије,
знање француског језика (средњи ниво), поседовање лиценце 310 и/или 410, радно искуство
10 година у пројектовању, надзору и извођењу
хидротехничких објеката и тунела, односно
брана и других великих хидротехничких објеката (геомеханика, ископи, насипање, фундирање и сл.).

Програми
приправништва –
Инжењер за бетон
знање
пракси
на одређено у
време
од 2 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехнички факултет - смер електронике,
радно искуство најмање 5 година на пословима
индустријске електронике.

Погонски електроничар

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен
стручне спреме, средња
Национална
служба
електротехничка школа - смер електронике,
за запошљавање
радно искуство најмање 5 година на пословима
поправке машина и уређаја.

Погонски електричар

на одређеноцентри
време до 3 месеца
Пословни
2 извршиоца
НСЗ

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме
у наведеном занимању, радно искуство најмање 5 година на пословима поправке машина
и уређаја.

План за
Машинбравар
реализацију
на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца
вашег
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме
у бизниса
наведеном занимању, радно искуство нај-

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер, смер конструктивни, познавање рада на рачунару (МS
Windows, МS Wоrd, МS Еxcel, АutoCAD), возачка дозвола „Б“ категорије, знање француског
језика (средњи ниво), поседовање лиценце 310
и/или 410, радно искуство 10 година у пројектовању, надзору и извођењу хидротехничких
објеката и тунела.

Шанса за
младе

Шеф надзора

на одређено време од 2 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер, смер конструктивни или геотехника, познавање рада
на рачунару (МS Windows, МS Wоrd, МS Еxcel,
АutoCAD), возачка дозвола „Б“ категорије,
знање француског језика (средњи ниво), поседовање лиценце 310 и/или 410, радно искуство
15 година у пројектовању, надзору и/или
извођењу брана.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Национална служба
запошљавање
доо „слоЖна за
браЋа

зоран и неле“

31320 Нова Варош, Дрмановићи
тел. 033/64-085
e-mail: sloznabracazoraninele@gmail.com

Директор
УСЛОВИ: дипл. инж. грађевине, лиценца 415
или дипломирани економиста-VII/1 степен, пет
година радног искуства.

Возач

6 извршилаца
УСЛОВИ: за пет извршилаца услов је поседовање возачких категорија Е и Ц, а за једног
извршиоца Е, Ц и Д; пет година радног искуства.
ОСТАЛО: Лице за контакт: Војко Пурић. Конкурс је отворен до попуне радних места.

Mедицина
и пољопривреда
Шанса за младе

стр „манго“

Школа је знање,
посао је занат

11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 069/131-8834
e-mail: rec.surcin@gmail.com

Ветеринар - продавац
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар. Пријаве слати на мејл или
поштанску
Рок за(за
пријаву
је 15.03.2013.
Обуке и адресу.
субвенције
запошљавање)
године.

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

Инжењер за лабораторију

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

сзтр „микрон“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер геологије, смер геотехника,
познавање рада на рачунару (МS Windows, МS
Wоrd, МS Еxcel, АutoCAD), возачка дозвола „Б“
категорије, знање француског језика (средњи
ниво), поседовање лиценце 310 и/или 410,
радно искуство 10 година у пројектовању, надзору и/или извођењу хидротехничких објеката
и тунела.

Пројектант хидрауличних система

ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: mprica@
ephydro.com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

мање 5 година на пословима поправке машина
и уређаја.

ОСТАЛО: Пријаве слати поштом на наведену
адресу или на e-mail: marina.t.stanivuk@imt.
co.rs, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

Вранићи бб, 32205 Чачак
тел. 032/350-340

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме-дипломирани машински инжењер; познавање рада
на рачунару, коришћење 2D/3D CAD пакета,
познавање енглеског језика, пожељно је и
познавање немачког језика. Трајање конкурса:
3 месеца од дана објављивања. Пријаве и CV
подносе се искључиво на e-mail: info@mikron.
rs.

анови запошљавања
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Национална служба
за запошљавање

Прави људи
на правим
пословима

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.

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина и пољопривреда

земљорадниЧка
задруга „тутин“

36320 Тутин, III санџачке бригаде бб
тел. 020/811-321

Директор

на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
пољопривредни, правни или економски факултет (оригинал или оверена копија дипломе);
радно искуство од 3 до 5 година у пољопривреди, на руководећим местима; да кандидат
није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак; да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству); да је радно
способан (лекарско уверење); кратка биографија о раду; програм развоја Задруге за мандатни период од 5 година. Конкурс спроводи
комисија. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: ЗЗ „Тутин“, III санџачке бригаде бб, 36320
Тутин, са назнаком: „Пријава на конкурс - за
конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

завод за јавно здравље
37000 Крушевац
Војводе Путника 2

Доктор медицине - специјалиста
микробиологије
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
законом, кандидати морају да испуњавају и
следеће услове: доктор медицине - специјалиста микробиологије, добро познавање рада
на рачунару. Пријаве са краћом биографијом
и доказима о испуњавању услова огласа достављају се на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања огласа, а одлука
о избору биће донета у року од 30 дана од дана
истека огласа.

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 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 пристигле мимо означеног рока и без потпуне документације неће
се узимати у разматрање.

зу „аПотека-Феникс“

оПшта болница
„свети лука“

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, положен стручни испит, пробни рад 2 месеца. Оглас је отворен до попуне
радног места.

Виши физиотерапеут

универзитетска
деЧја клиника

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова
кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе
о завршеном VI степену стручне спреме - виши
физиотерапеут, оверену фотокипију уверења о
положеном стручном испиту. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници Болнице
или поштом, на адресу: Општа болница „Свети
Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног
места за које се конкурише. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

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

Медицинска сестра-техничар

на одређено време по основу замене
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа-педијатријског или општег смера;
положен стручни испит. Приликом пријаве на
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
рдне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре-техничара на одређено време по
основу замене - 3 извршиоца“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

са положеним стручним испитом, за
рад у ОЈ за физикалну медицину и
рехабилитацију, на одређено време
до повратка запосленог са боловања

„тг Фарм медико“ доо
15300 Лозница, Шепачки мост бб
тел. 015/874-239
е-mail: tgfarm@open.telekom.rs

Дипломирани инжењер
технологије-фармацеутско
инжењерство
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет за фармацеутску технологију,
без обзира на радно искуство; возачка дозвола „Б“ категорије; познавање енглеског језика-средњи ниво. Лице за контакт: Љиљана
Алексић. Заинтересована незапослена лица
треба да се јаве свом саветнику за запошљавање да би добили упут за разговор са послодавцем.

институт за нуклеарне
науке „винЧа“
лабораторија за
радиоизотоПе-070

Пословни центри НСЗ

11351 Винча
Мике Петровића Аласа 12-14
тел. 011/3408-342

Подршка у реализацији
ПредузетНичке идеје

Хемијски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. Рок за пријаву је 7 дана од дана
објављивања.
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наука и образовање

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

универзитет у београду
Факултет безбедности

б Е о г ра д

Предшколска установа
Чукарица
Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач

на одређено време ради замене
радника на боловању дужем од 60
дана
19 извршилаца

Члан 120

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на
У радни однос у установи може да буде
студијама првог степена (основне струковпримљено лице под условима прописане студије или основне академске студије) у
ним законом и ако:
трајању од три године или на студијама другог
1) има одговарајуће образовање;
степена (дипломске академске студије - мас2) има психичку, физичку и здравствену
тер, специјалистичке академске студије или
способност за рад са децом и ученицима;
специјалистичке струковне студије) - васпитач.
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
Медицинска сестра - васпитач
безусловна казна затвора у трајању од
на одређено време ради замене
најмање три месеца, као и за кривичрадника на боловању дужем од 60
на дела насиље у породици, одузимање
дана
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр4 извршиоца
вњење, за кривично
дело примање мита
Национална
служба
УСЛОВИ: средња медицинска школа - васпиили давање мита, за кривично дело
задела
запошљавање
тачки смер, занимање медицинска сестра - васиз групе кривичних
против полпитач; обавеза полагања испита за лиценцу.
не слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара
ОСТАЛО: Документација коју је потребно досзаштићених међународним правом, без
тавити: молба, оверена фотокопија дипломе,
обзира на изречену кривичну санкцију, и
оверена фотокопија извода из матичне књиге
за које није, у складу са законом, утврђерођених, држављанство, потврда надлежног
но дискриминаторно понашање;
органа да кандидат није под истрагом.
4) има држављанство Републике Србије.

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор за ужу научну
област Студије цивилне заштите
и заштите животне средине,
наставни предмет Индустријска
безбедност и заштита
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
наука одбране, безбедности и заштите.

Редовни професор за ужу научну
област Социологија, наставни
предмет Методологија научног
истраживања
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
социолошких наука.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/2010 и 93/2012) и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат подноси:
биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, као и саме радове. Пријаве
кандидата са прилозима подносе се у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

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.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
16

Факултет сПорта и
ФизиЧког васПитања
Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању ванредног редовног професора, за предмет
Теорија и методика рекреације,
ужа научна област Теорија и
технологија рекреације

11400 Младеновац, Вука Караџића 75
тел/факс: 011/8231-985, 011/8230-143

Професор за електротехничку
групу предмета

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
функције
УСЛОВИ: занимање - дипломирани инжењер
електротехнике, смер енергетски.

Наставник практичне наставе
електро струке

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

САЈМОВИУСЛОВИ:
занимање - инжењер електротехнике
за аутоматику и четворогодишње образовање
за образовни профил електротехничар рачунаУСЛОВИ: Кандидати треба
да испуњавају услоЗАПОШЉАВАЊА
ра или најмање три године радног искуства на
ве из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању РС и да имају завршен факултет спорта и
физичког васпитања.

пословима овог образовног профила ван образовне установе (доказ: потврда послодавца).

Професор математике
НАЈКРАЋИ ПУТ
ОСТАЛО: За сва радна места: одговарајуће
образовање сагласно члану 8 Закона о осноДО ПОСЛА
вама система образовања и васпитања („Служ-

Асистент за предмет Теорија
и технологија кондиције,
ужа научна област Теорија и
технологија спорта и физичког
васпитања

бени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
на период од 3 године
стручним школама. Након истека рока за
Националнау служба
пријављивање по конкурсу, кандидати који
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услоза запошљавање
буду у ужем избору биће упућени на проверу
ве предвиђене чл. 72 Закона о високом образопсихофизичких способности за рад са децом
вању РС и да имају завршен факултет спорта и
и ученицима, коју врши надлежна служба за
физичког васпитања.
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. За сва наведена радна месОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
та уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговприложи: оверену копију дипломе (уверења
не старијег од 6 месеци) о прописаној стручремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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наука и образовање
ној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду прилаже
и уверење о општој здравственој способности
(психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом). 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
прибавиће школа по службеној дужности. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

универзитет у београду
Хемијски Факултет

Предшколска установа
„враЧар“

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Аналитичка хемија

Васпитач

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Органска хемија

на одређено време ради замене
привремено одсутног радника
4 извршиоца

академија за
диПломатију и
безбедност

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области за коју се бира и други услови утврђени чланом 64 и 65 Закона о високом
образовању и Статутом Хемијског факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и
стручних радова доставити Архиви Факултета,
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област Политиколошке науке
на неодређено или одређено време
од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет
политичких наука, правни факултет или филозофски факултет и докторат из области за коју
се бира.

Наставник за ужу научну област Безбедносне науке
на неодређено или одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; факултет
политичких наука, правни факултет, факултет
за безбедност, војна академија или факултет
организационих наука и докторат из области
за коју се бира.

Наставник за ужу научну област
- Правне науке, предмети: Увод у
право и Уставно право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; правни
факултет и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област Историјске науке
на неодређено или одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; факултет
политичких наука или филозофски факултет и
докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област Информатика и рачунарство
на неодређено или одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; факултет организационих наука, електротехнички
факултет или војна академија и докторат из
области за коју се бира.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника
прописани су Законом о високом образовању
и Статутом Академије за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима
о испуњености услова из конкурса (оверене
копије диплома, списак научних и стручних
радова), достављају се на наведену адресу
Академије, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/2450-287

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

5 извршилаца

Васпитач

здрав Живот

11000 Београд, Београдска 59
тел. 065/5792-303

Организатор едукативних
делатности

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске струдије, специјалистичке академске струдије 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; високо образовање стечено на
студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо
образовање стечено на студијама првог степена (основно академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање; учитељски факултет, педагошка академија за образовање васпитача; са
или без радног искуства, са или без положеног
стручног испита или испита за лиценцу.

Медицинска сестра у јаслама

2 извршиоца

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; дипломирани менаџер - култура и медији; познавање
рада на рачунару. Пријаве слати поштом или на
e-mail: zivot.zdrav011@gmail.цom или се јавити
на контакт телефон: 065/5792-303. Доставити
радне биографије на увид. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

3 извршиоца

на одређено време ради замене
привремено одсутног радника

11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815
Oглас објављен 14.11.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за
радна места:
• наставник играчких предмета - група
предмета: класичан балет, репертоар класичног балета и дуетна игра - 3
извршиоца;
• наставник играчких предмета - група
предмета: класичан балет, репертоар класичног балета и дуетна игра, са
55% радног времена и
• наставник играчких предмета - група предмета: сценско народне игре,
историјско-балске игре и игре 20.
века.

0800 300 301
(позив је бесплатан)

Спремачица у јаслама и вртићима
Спремачица у јаслама и вртићима

балетска школа
„лујо давиЧо“

нсЗ позивни
центар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа васпитачког смера, са или без положеног стручног испита или испита за лиценцу;
са или без радног искуства.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме или без
степена; основна школа са или без курса за
хигијеничара; радник без занимања или ПК
хигијеничар.

Кувар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме;
угоститељско туристичка школа; школа за
образовање квалификованих радника - угоситељског смера; кулинарски техничар или КВ
кувар.

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; основна
школа са или без одговарајућег курса - угоститељског смера.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе доказ о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС и уверење да нису под истрагом (фотокопије). Кандидати који по одлуци
директора установе уђу у ужи избор за радна
места васпитача и медицинске сестре ће бити
у обавези да по налогу установе изврше проверу психофизичких способности за рад са децом
у надлежној служби за послове запошљавања
у Београду. Пријаве слати на наведену адресу
Установе, канцеларија бр. 10.
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ош „бранислав нушиЋ“
11000 Београд, Заплањска 45
тел. 011/2460-763

11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Педагог школе

на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; филозофски факултет, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уз пријаву доставити: оверен
препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, не старији од 6 месеци; уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није под истрагом, односно
да није осуђиван правоснажном пресудом на
безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кривично дело против
достојанства личности и морала - не старије од
6 месеци; преглед кретања у служби са биографским подацима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „васа ПелагиЋ“
11210 Београд - Котеж
тел. 011/2712-982

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат мора
да има занимање према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (Сл. гласник РС-Просветни гласник“ бр. 11/2012). Кандидат мора да
испуњава услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Кандидат је дужан да пре доношења одлуке о
избору обави проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима код надлежне службе за запошљавање. Пријаве са одговарајућом документацијом (доказ о стручној
спреми - оверена копија дипломе, доказ о броју
бодова из педагошких, психолошких и методичких дисциплина и професионалне праксе
и уверење о држављанству - оверена копија),
доставити на адресу школе. Доказ о здравственој способности (лекарско уверење) доставља
се пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
18

универзитет у београду
електротеХниЧки
Факултет
Редовни професор за ужу научну
област Физичка електроника
Ванредни професор за ужу научну
област Примењена математика
Асистент за ужу научну област
Физичка електроника
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“
бр.76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Молбе
са потребним документима (биографија са
списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које важи до издавања
дипломе и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса Архиви Факултета, Булевар краља
Александра 73.

ош „22. октобар“

11271 Сурчин, Трг маршала Тита 8
тел. 011/8440-511

ош „раде конЧар“
11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125

Наставник физике
УСЛОВИ: Услови у погледу стручне спреме су
предвиђени Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника. Кандидат треба да испуњава и посебне
услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: уверење
о држављанству; оверену копију дипломе о
стеченом образовању; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(уверење прибавља установа); да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање). Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса достављају се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Одлука о избору кандидата донеће се у законском року.

универзитет уметности
у београду
Факултет ПримењениХ
уметности у београду
11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник музичке културе

Расписује конкурс за избор:

Наставник ликовне културе

Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку
област Цртање и сликање, за
предмете: Акт 1 и 2, на Одсеку
примењено сликарство

Наставник техничког и
информатичког образовања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника за основне школе („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012) и условима
прописаним чл. 8 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); да кандидат 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; држављанство
Републике Србије.

на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом
Националног савета за високо образовање и
општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у
Београду.

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

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биографију на прописаном
обрасцу 2, оверен препис дипломе, радове из
области уметности, односно науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама“ и уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању).

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа, остали услови сходно чл. 8 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/2009 и 52/2011).

Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу се преузети у правној
служби или са сајта Факултета (www.fpu.еdu.
rs).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати за
сва радна места треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; податке о кретању у служби са биографијом; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности. Пријаве слати поштом на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидат је дужан да на расписани конкурс
поднесе радове на основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом наставног
предмета за који конкурише.

Спремачица
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Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних радова или
фотографија радова који се не могу поднети у
оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном мес-
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ту или за одређене потребе. Под оригиналним
радовима подразумевају се и пројекти у свим
областима који нису реализовани.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Учесници конкурса пријаву на конкурс, комплетан образац 2 са попуњеним или непопуњеним
пољима, потребну документацију којом доказују испуњеност конкурсних услова и радове,
подносе правној служби Факултета, на адресу:
Факултет примењених уметности у Београду,
Београд, Краља Петра 4, у периоду од 10,00
до 14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ош „дринка ПавловиЋ“
11000 Београд, Косовска 19
тел. 011/3238-688, 3243-813

Професор немачког језикаприправник
Професор разредне наставеприправник

на одређено време до повратка
запослене са одсуства ради неге
детета до годину дана

Професор физичког васпитањаприправник

на одређено време до повратка
запосленог коме мирује радни однос

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: према члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Посебни услови за
радна места професора: високо образовање у
наведеном занимању, сходно Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012), а за
радно место радника на одржавању чистоће:
основна школа. Сви кандидати су обавезни да
уз пријаву на конкурс приложе следећа документа, у оригиналу или у овереном препису, не
старија од 6 месеци: доказ о стручној спреми и
уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
доставити на наведену адресу школе, поштом
или лично.

висока школа
ликовниХ и ПримењениХ
уметности
струковниХ студија
у београду
11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, филозофски факултет, одсек психологија, академски назив магистра наука из области психологије уметности, односно психологије уметности
у адвертајзингу, објављени стручни радови и
најмање пет година радног искуства и способност за наставни рад. Поред наведених услова,
кандидати који се пријављују на конкурс треба
да испуњавају услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању, Правилником
о избору наставника школе и Правилником о
систематизацији радних места школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на прописаном обрасцу-преузима се са сајта школе: www.
vslpu.еdu.rs и достављају је у електронској и
штампаној форми), биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оверену фотокопију дипломе, односно уверења
о завршеном факултету, односно магистратури, списак радова. Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: Висока школа ликовних и
примењених уметности струковних студија у
Београду, Панте Срећковића 2, Београд. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Наставник хармонике
са 30% радног времена

Наставник корепетиције
Наставник гитаре

са 50% радног времена

Наставник камерне музике (одсек
дувачи)

Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

Наставник музичких облика
са 20% радног времена

Наставник националне историје
музике
са 10% радног времена

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник виолине

са 30% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на основним
студијама у трајању од најмање четири године
сходно чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверен препис (фотокопију)
дипломе о стеченој стручној спреми, лекарско
уверење, уверење да није осуђиван. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на број тел. 011/8121-249.
Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

висока туристиЧка
школа
струковниХ студија
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука, докази о објављеним стручним и
научним радовима, најмање 10 година радног
искуства, знање најмање једног страног језика, напредно познавање рада на рачунару и
способност за наставни рад. Кандидати треба
да испуњавају и услове прописане чл. 64 и 65
Закона о високом образовању. Поред докумената предвиђених Законом о високом образовању, уз пријаву приложити и уверење да
кандидат није осуђиван, копију личне карте,
дипломе о стеченом образовању и лекарско
уверење.

Наставник клавира

са 30% радног времена

са 40% радног времена

Геонауке-Географија

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8121-249

Наставник хармоније

Наставник соло певања

Професор за област Туризам и
хотелијерство

музиЧка школа
„марко тајЧевиЋ“

Наставник хармонике

Модеран јавни сервис

са 10% радног времена

Наставник виолине

Наставник за област Психологија,
ужа област Психологија
уметности (реизбор), за предмете:
Психологија-увод у психологију,
Психологија-психологија
визуелних комуникација

са 30% радног времена

Наставник музичких
инструмената

Предавач за област филолошких
наука-Немачки језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: звање магистра наука, најмање 2
године радног искуства, познавање рада на
рачунару, способност за наставни рад. Радни
однос се заснива у складу са чл. 65 ст. 4 Закона
о високом образовању, а према условима предвиђеним чл. 64 Закона о високом образовању.
Уз пријаву приложити: уверење да кандидат
није осуђиван, копију личне карте, дипломе о
стеченом образовању, лекарско уверење, списак објављених научних и стручних радова и
саме радове.
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наука и образовање

ош „краљ александар I“
11070 Нови Београд
Алексиначких рудара 22
тел. 011/2603-847

десета гимназија
„миХајло ПуПин“

Доцент за ужу научну област
Менаџмент и технологија грађења

Професор рачунарства и
информатике

11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 8 ст. 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања;
одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих
поступака, на захтев школе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о
држављанству РС и оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве доставити на наведену
адресу или лично секретару школе.

универзитет
„сингидунум“
Факултет за економију,
Финансије и
администрацију
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 44

Наставник у свим звањима за
ужу научну област Менаџмент и
маркетинг
Наставник страног језика за ужу
научну област Страни језици,
предмет: Француски језик
Наставник страног језика за ужу
научну област Страни језици,
предмет: Немачки језик
УСЛОВИ: услови су прописани Законом о
високом образовању и Правилником о избору
наставника и сарадника Универзитета „Сингидунум“. Уз пријаву доставити: биографију, списак објављених радова, копије радова, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома о завршеним
основним студијама, магистарским студијама и
научном степену доктора наука, копију личне
карте, потврду МУП-а да лице није осуђивано,
копије сертификата и сл. Уколико је кандидат
изабран на другој високошколској установи у
звање и избор је још увек на снази, приложити
извештај комисије о избору и одлуке факултета
и универзитета о избору у звање. Пријаве са
прилозима подносе се секретаријату факултета, на наведену адресу, до 13.03.2013. године,
са назнаком за које радно место се доставља
пријава. Скенирану пријаву обавезно доставити електронским путем на: info@fefa.еdu.rs.

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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грађевински Факултет
универзитета у београду

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из уже научне области којој припада наставни
предмет. Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити:
биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Факултет
драмскиХ уметности

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Радник обезбеђења зграде
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ватрогасни
техничар, пробни рад 3 месеца. Уз пријаву доставити: уверење о психофизичкој способности,
доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела против имовине и службене дужности,
доказ да није под истрагом.

исПравка дела конкурса
ЖелезниЧка
теХниЧка школа
11000 Београд, Здравка Челара 14

Конкурс објављен 30.01.2013. године у
публикацији „Послови“, за радно место:
наставник грађанског васпитања, са
65% радног времена (УСЛОВИ: дипл.
социолог, професор социологије, дипл.
филозоф, дипл. педагог, дипл. психолог, професор филозофије и социологије
и да је кандидат едукован на семинару
„Образовање за демократију и грађанско
друштво“), мења се и гласи: наставник
грађанског васпитања, са 65% радног
времена (да кандидат испуњава услове
прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама, за предмет Грађанско васпитање).

Поништење дела огласа
ош „Павле савиЋ“

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/3114-142

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење о
држављанству и оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању.

ош „никола тесла“
11351 Винча
Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

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

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме у
наведеном занимању.

Наставник историје

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Спремачица - ноћно дежурство
УСЛОВИ: основна школа.

Благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске
струке.

Наставник српског језика
2 извршиоца

Наставник биологије
Наставник биологије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

11160 Београд, Косте Нађа 25
тел/факс: 011/3430-358, 3045-311
е-mail: plavikrov25@open.telekom.rs

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

Оглас објављен 13.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за
радно место: спремачица.

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

на одређено време до краја школске
2012/2013. године

Наставник информатике и
рачунарства

са 90% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године

Наставник информатике и
рачунарства

са 40% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске
2012/2013. године
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у
наведеном занимању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, уверење из суда
да се против лица не води истрага, нити да
је подигнута оптужница. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ош „раде конЧар“
11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125

Друштвена одговорност

Педагог

на одређено време до повратка
запосленог одсутног преко 60 дана,
ПРИОРИТЕТИ
У
пробни
рад до 6 месеци

ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме
предвиђени су Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: уверење
о држављанству и оверену копију дипломе о
стеченом образовању. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Кандидат треба да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - проверу
психофизичкихслужба
способности врши Национална
Национална
служба за запошљавање. Пријаве са доказима
за
запошљавање
о испуњености
услова конкурса достављају се
на горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата донеће се у законском року.

национална служба за
Програми
запошљавање
риправништва –
преквалификације
знање
у пракси
доквалификације
Стекните
конкурентСку
предноСт

Шанса за
младе

Предшколска установа
„јелица обрадовиЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Дипломирани дефектолог
логопед

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, без обзира на радно
искуство, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стручној спреми, фотокопија уверења о држављанству,
фотокопија извода из матичне књиге рођених.
Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу установе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

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

Кројач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Сарадник за превентивноздравствену заштиту
УСЛОВИ: лица која имају одговарајуће образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије, односно основне академске
студије), односно на студијама у трајању од три
године или више образовање у области медецинских наука, положен стручни испит.

основна школа
„Посавски Партизани“
Обреновац, Светог Саве 2
тел. 011/7721-131

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у
Обреновцу
УСЛОВИ: Општи услови: 1. психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима; 2. да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система обраНационална
служба Репузовања и васпитања;
3. држављанство
блике Србије. Посебни
услови: одговарајуће
за запошљавање
образовање - високо образовање у наведеном
занимању стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10.09.2005. године; 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-Просветни гласник“,
бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: доказ да има одговарајуће образовање, да има држављанство Републике Србије
и извод из матичне књиге рођених. У пријави
на конкурс обавезно написати адресу и контакт телефон. Доказ из тачке 2 општих услова
прибавља школа. Доказ о испуњености услова из тачке 1 општих услова подноси се пре
закључења уговора о раду. Правноваљаним
доказом о испуњењу општих и посебних услова конкурса сматра се подношење оригинала
или оверене фотокопије исправе, уверења
или другог документа. Достављено уверење о
држављанству не сме бити старије од 6 месеци
у односу на дан објављивања конкурса. Пријаве доставити
адресу
школе. Рок за подношеШансаназа
младе
ње пријава је 8 дана. У поступку одлучивања
о избору наставника директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности, у року од 8 дана

Школа је знање,
посао је занат

од дана истека рока за подношење пријава.
Проверу психофизичких способности за рад са
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата провере директор прибавља мишљење школског одбора. Директор
доноси одлуку о избору кандидата у року од
осам дана од дана добијања мишљења органа управљања, а након спроведеног поступка
одлучивања у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).

ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе,
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, држављанство, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

ош „руђер бошковиЋ“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454, 3570-967
e-mail: оffice@boskovic.еdu.rs
www. оsboskovic.еdu.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, учитељски факултет. Пријаве слати искључиво на
e-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs, а кандидати
који уђу у ужи избор накнадно ће доставити
осталу потребну документацију.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање
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ош „марија бурсаЋ“
11050 Београд, Милана Ракића 81
тел. 011/3809-813
тел/факс: 011/3088-042
e-mail: оs.marijab@gmail.com

Хемијско-ПреХрамбена
теХнолошка школа
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Професор математике

Наставник математике

са 70% радног времена

са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи. Уз пријаву доставити: оверен препис
дипломе, фотокопију држављанства, уверење
суда да кандидат није осуђиван на безусловну
казну затвора, извод из матичне књиге рођених. У поступку одлучивања о избору кандидата по конкурсу биће извршена претходна
провера психофизичких способности коју ће
обавити надлежна служба за запошљавање.
Документација се доставља на адресу школе.

Наставник технолошке групе
предмета

музиЧка школа
„јосиФ маринковиЋ“
11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Наставник виолине

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из Правилника 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, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 4/2009, 9/2009 и
3/2010 од 25.05.2010) и Правилника о врсти
стручне спреме наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС-Просветник гласник“,
бр. 11/2012). У радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за
рад на наведеном радном месту прописане чл.
8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011): да има високо образовање - VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке уметности, дипломирани музичарвиолиниста (на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године) или 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; 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; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити следећа документа:
биографију; диплому о завршеном факултету
музичке уметности (у овереном препису или
у овереној копији); уверење о држављанству
(у оригиналу или у овереној копији). Изабрани
кандидат је дужан да пре закључења уговора
о раду достави лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима. За горенаведено радно место обавезна је претходна провера психофизичких способности кандидата код Националне службе за запошљавање. Пријаве слати
на наведену адресу школе; контакт телефон:
011/3236-504.
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за образовни профил: месар,
подручја рада: пољопривреда,
производња и прерада хране

Наставник хемије

са 45% радног времена, у
подручју рада: хемија, неметали и
графичарство

Помоћни наставник образовног
профила: прехрамбени техничар
на одређено време до повратка
раднице са посебне неге детета

Наставник технолошке групе
предмета

подручје рада: хемија, неметали
и графичарство, са 90% радног
времена, на одређено време ради
замене запосленог распоређеног на
послове руководиоца подручја рада
хемија, неметали и графичарство,
најдуже до 31.08.2013. године

Наставник хемије

подручје рада: хемија, неметали
и графичарство, са 90% радног
времена, на одређено време ради
замене запосленог распоређеног
на послове помоћника директора,
најдуже до 31.08.2013. године

Наставник технолошке групе
предмета

подручје рада: пољопривреда,
производња и прерада хране,
са 90% радног времена, на
одређено време ради замене
запосленог распоређеног на
послове руководиоца подручја
рада пољопривреда, производња
и прерада хране, најдуже до
31.08.2013. године

Наставник технолошке групе
предмета

подручје рада: пољопривреда,
производња и прерада хране, са
90% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
распоређеног на послове
руководиоца лабораторије, најдуже
до 31.08.2013. године

Наставник технолошке групе
предмета

подручје рада: пољопривреда,
производња и прерада хране, на
одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова прописаних
Законом о раду испуњавају и посебне услове
утврђене чл. 8 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Службени гласник-Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 1/04, 7/08);
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; судско уверење 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 су дужни да уз
пријаву (са основним подацима о себи), на конкурс доставе: биографске податке са кретањем
у служби (осим лица која први пут заснивају
радни однос), оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци
од дана подношења пријаве), оригинал судског уверења о некажњавању (не старије од 6
месеци од дана подношења пријаве), оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге
рођених (издато после 01.03.2010), оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге
венчаних, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци од дана подношења пријаве), оверену копију радне књижице, оверену
копију личне карте, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту-лиценци, уколико
је кандидат поседује. У поступку одлучивања о
избору наставника директор школе врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности, у року од
осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Претходну проверу психофизичких
способности кандидата који испуњава услове конкурса извршиће Национална служба за
запошљавање у Београду, применом стандардизованих поступака, према терминима које
она одреди. Лекарско уверење да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат, а пре закључења уговора о раду.
Уверење из казнене евиденције МУП-а Србије
школа ће прибавити по службеној дужности, по
заснивању радног односа. Пријаве на конкурс,
са потребном документацијом о испуњености
услова, доставити лично или поштом, на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Tржиштe рада

Наставник технолошке групе
предмета

подручје рада: пољопривреда,
производња и прерада хране, са
90% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
распоређеног на послове
руководиоца практичне наставе,
најдуже до 31.08.2013. године
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Хемијско-ПреХрамбена
теХнолошка школа
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова прописаних
Законом о раду испуњавају и посебне услове у
погледу степена и врсте стручне спреме (I степен стручне спреме); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; судско уверење 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 су
дужни да уз пријаву (са основним подацима о
себи), на конкурс доставе: биографске податке
са кретањем у служби (осим за лица која први
пут заснивају радни однос), оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми (не старије
од 6 месеци од дана подношења пријаве), оригинал судског уверења о некажњавању (не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве),
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених (издато после 01.03.2010),
оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге венчаних, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србија (не
старије од 6 месеци од дана подношења пријаве), оверену копију радне књижице, оверену
копију личне карте. У поступку одлучивања о
избору кандидата директор школе врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности, у року од
осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Лекарско уверење да поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат, а пре закључења уговора о раду.
Уверење из казнене евиденције МУП-а Србије
школа ће прибавити по службеној дужности,
по заснивању радног односа. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или поштом, на
адресу школе. Рок за подношење пријава је
осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Поништење конкурса
ош „бранко радиЧевиЋ“
Велика Моштаница, 10. октобар 10

Конкурс објављен 03.01.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости, за радно место: професор основа информатике и рачунарства, са 60%
радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене.

највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Опште сточарство и
оплемењивање домаћих и гајених
животиња

основна школа
„бошко ПалковљевиЋ
Пинки“
Земун, Батајница
Пуковника Миленка Павловића 7а
тел. 011/7870-077
е-mail: оs.bppinki@open.telekom.rs
www.оspinkibatajnica.nasaskola.rs

на одређено време од 5 година

Наставник географије

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

Наставник српског језика

са 75% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и
да испуњава услове утврђене чл. 8 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС-оригинал или
оверену фотокопију, извод из матичне књиге
рођених-оригинал или оверену фотокопију,
оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту - лиценце (уколико кандидат има
лиценцу). Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на претходну проверу психофизичких
способности коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља
школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

универзитет у београду
ПољоПривредни
Факултет
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
за ужу научну област Опште
воћарство
Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
или ванредног професора за ужу
научну област Пољопривредна
техника
ванредни професор се бира на
одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора
за ужу научну област Опште
воћарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из одговарајуће научне области, способност за
наставни рад. Остали услови предвиђени су
Законом о високом образовању, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављаних кандидата. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености
услова (биографија, списак радова, диплома о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом-документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

бор

гимназија „миле
арсенијевиЋ бандера“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: у складу са чл. 8 став 2, чл. 59 и чл.
120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09): одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за
наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога-одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога и
психолога; дозвола за рад (лиценца за наставника, психолога, педагога, односно положен
стручни испит); обука и положен испит за
директора установе; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство РС; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима. Доказ о испуњености услова из става 1
тач. 3 чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци), оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију документа о
положеном стручном испиту-лиценцу, потврду
о раду у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; копију радне књижице (оверену);
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
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наука и образовање
образовања и васпитања. Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже,
али кандидат који буде изабран за директора дужан је да наведени испит положи у року
од годину дана од дана ступања на дужност.
Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 030/581-408. Пријаве
са доказима и одговарајућим документима достављају се у затвореној коверти, са назнаком:
„За конкурс за директора“, лично или поштом,
на горенаведену адресу.

исПравка дела конкурса
ош „Хајдук вељко“
19303 Штубик, Трг слободе 8
тел/факс: 019/555-008, 555-023, 555-036

У конкурсу објављеном 13.02.2013. године
у публикацији „Послови“, за радно место:
наставник географије, са 35% радног времена, техничком грешком изостављен је
податак о врсти радног односа, те исправно треба да стоји: наставник географије,
са 35% радног времена, на одређено време до повратка радника са боловања. У
осталом делу конкурс је непромењен.

ПољоПривредна школа
са домом уЧеника
„рајко босниЋ“
19300 Буково-Неготин, Буковски пут бб
тел. 019/548-755

Наставник математике
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
врста стручне спреме кандидата у свему према
важећем Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; 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. Горенаведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Потпуном пријавом на конкурс
сматра се пријава која садржи: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, односно стручној спреми, доказ
о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге
рођених). Лекарско уверење (не старије од 6
месеци) подноси се пре закључења уговора
о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од 8 дана од дана добијања мишљења
органа управљања. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу. Кандидати у пријави
треба обавезно да наведу и број телефона.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
у секретаријату Пољопривредне школе.
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

ош „свети сава“
32300 Горњи Милановац
Бошка Бухе 17
тел. 032/720-510

Професор математике
у својству приправника

Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидати имају 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, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четри године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање,
а доказ о испуњености услова - здравствена
способност за рад са ученицима, подноси се
пре закључења уговора о раду - лекарско уверење; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа);
држављанство Републике Србије. Уз пријаву
са биографијом кандидати прилажу: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Пријаве са потребним документима доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „ФилиП ФилиПовиЋ“
32000 Чачак
Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
одсутног радника

Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за рад у
продуженом боравку, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Дипломирани васпитач

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за 75% радног
времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; предност имају васпитачи са
завршеним учитељским факултетом.

Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, за рад у
продуженом боравку
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
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ОСТАЛО: Кандидати морају доставити следећа
документа: оверен препис дипломе; уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Наставници и васпитачи који буду изабрани морају обавити проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће бити благовремено обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе, а све додатне информације у вези са конкурсом могу се добити код
секретара школе, тел. 032/322-303.

јагодина

основна школа
„бошко ђуриЧиЋ“

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15
тел. 035/245-503

Наставник музичке културе
Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012); да кандидат испуњава услове
утврђене у чл. 120 ЗОСОВ. Уз пријаву кандидат подноси: пријаву са биографским подацима, оверен препис дипломе, односно доказ о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да није
под истрагом, односно да се против кандидата не води кривични поступак, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Лекарско уверење са
утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидате који уђу у ужи избор директор упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
инФормисаност
сигурност
самоПоуздање

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

наука и образовање

основна школа
„ђура јакшиЋ“

основна школа
„јоца милосављевиЋ“

Руковалац парних котлова

Професор српског језика и
књижевности

35212 Плажане
тел. 035/8631-022

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металске,
машинске, електро, грађевинске или сродне
струке, положен стручни испит за руковаоце парних котлова на течна и чврста горива;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: кратку биографију (радно искуство,
контакт телефон, адреса становања), уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за руковаоце парних котлова на течна и чврста горива, уверење да против кандидата није
покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред основним и вишим судом. Лекарско
уверење којим кандидат доказује да поседује
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима подноси се након доношења одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања
прибавља школа по службеној дужности.
Одлуке о избору кандидата дикректор школе
донеће у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Професор биологије

са 22% радног времена, на одређено
време до 07.06.2013. године

35204 Багрдан
тел. 035/275-108

Професор математике

за рад у подручном одељењу, на
одређено време до 28.06.2013.
године

са 67% радног времена, за рад у
подручном одељењу у Милошеву

Професор грађанског васпитања

Професор музичке културе

на одређено време до 07.06.2013.
године

са 50% радног времена, за рад
у матичној школи и подручном
одељењу у Милошеву
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава одговарајуће услове прописане чл. 8 став 2 и чл.
120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 2/09, 4/09,
9/09, 3/2010, 11/2012). Кандидат је дужан да
уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију
уверења о држављанству, уверење из суда да
се против њега не води истрага. Документација
не сме бити старија од 6 месеци. Школа прибавља доказ по службеној дужности да кандидат није осуђиван и доказ да је психофизички
способан за рад са ученицима (директор врши
избор кандидата које у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава упућује на
претходну проверу психофизичких способности коју врши Национална служба за запошљавање). Пре закључења уговора о раду, за оба
радна места, изабрани кандидати достављају
лекарско уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
на горенаведену адресу. За све информације
обратити се на број телефона: 035/275-108.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
факултет одговарајућег смера. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о пребивалишту, уверење да је кандидат
држављанин Републике Србије, да није осуђиван и да се против њега не води истрага, да
има здравствену способност за рад са ученицима.

КиКинда

ПољоПривредноTеХниЧки
средњошколски центар
„беседеш јоЖеФ“
24420 Кањижа, Широка 70
тел. 024/874-550
е-mail: tehsko@sabotronic.cо.rs

Наставник практичне наставе
у подручју Пољопривреда,
производња и прерада хране
на одређено време ради замене
одсутног запосленог

ош „душан ПоПовиЋ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде, смерови
хортикултуре, ратарски или повртарски; психоПрофесор разредне наставе
физичка способност за рад са децом и ученина одређено време до повратка
цима-проверу организује школа у сарадњи са
раднице са одсуства ради неге детета
Националном службом за запошљавање, применом стандардизованих поступака-члан 130
Професор разредне наставе
став 3 Закона о основама система образовања
на одређено време до окончања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
судског поступка раднику коме је
и 52/11); неосуђиваност (уверење прибавља
престао радни однос
школа по службеној дужности) правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
Професор разредне наставе
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
на одређено време до 28.06.2013.
образовања и васпитања; држављанство Репугодине
блике Србије; доказ о знању језика на ком се
2 извршиоца
отварује образовно-васпитни рад. Уз попратно
писмо, односно пријаву на конкурс, кандидат
Професор разредне наставе
треба да приложи: диплому о стеченој стручној
за рад у продуженом боравку, на
спреми (оригинал или оверен препис-фотокоодређено време до 07.06.2013.
пија); извод из матичне књиге рођених; увегодине
рење о држављанству (не старије од 6 месеци);
3 извршиоца
биографију; доказ о знању мађарског језика
(да је кандидат стекао средње, више или висоПрофесор енглеског језика и
ко образовање на мађарском језику или да је
књижевности
положио испит из тог језика по програму одгона одређено време до краја школске
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
варајуће високошколске установе). Уверење о
године, а најдуже
до 07.06.2013.
психичкој, физичкој и здравственој способногодине
сти за рад са ученицима (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду,
Професор немачког језика и
а доказ о неосуђиваности прибавиће школа по
књижевности
службеној дужности. Непотпуне и неблаговреса 30% радног времена, на одређено
време до 07.06.2013. године
мене пријаве неће се узети у разматрање.
35263 Белушић

ош „ђура јакшиЋ“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46
тел. 035/470-555, 477-500

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем радни
однос, утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање - завршена основна школа, да има психичку, физичку и
здравствену способност, држављанство Републике Србије, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
приложити: радну биографију, извод из матичне књиге рођених, доказе о испуњености наведених услова из тач. 1 и 3 конкурса, а доказ из
тач. 2 пре закључења уговора. Доказ из тач. 4
прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ост
Национална служба
за запошљавање

27.02.2013. | Број 506 |

Први утисак је
најважнији –
будите
25
испред свих

наука и образовање

гимназија са
домом уЧеника за
талентоване уЧенике
„бољаи“
24400 Сента, Поштанска 18
тел. 024/816-700
е-mail: bolyаi@bolyаi-zenta.deu.rs

Васпитач у дому ученика

на мађарском наставном језику, на
одређено време (50% до повратка
запослене са породиљског одсуства и
50% до краја школске године)

Професор биологије

са 40% радног времена, на
мађарском наставном језику, на
одређено време

Друштвена одговорност

Професор немачког језика
са 30% радног времена

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
са
50% радног времена, на одређено
Педагог

време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање одређено чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања; 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;
Национална
да кандидатслужба
има психофизичку и здравствеза ну
запошљавање
способност за рад са ученицима (уверење
доставља само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа службеним путем); да има држављанство РС; да има доказ о знању језика на
ком се обавља настава.

КосовсКа миТровиЦа

универзитет у Приштини
медицински Факултет
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
Здравствени центар К. Митровица

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Физиологија
за рад на одређено време од 60
месеци

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Инфективне болести
за рад на одређено време од 60
месеци

Наставник
у звање ванредног
Национална
служба
професоразазазапошљавање
ужу научну област
Гинекологија
за рад на одређено време од 60
месеци

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Гинекологија
за рад на одређено време од 60
месеци

Асистент за ужу научну област
Стоматолошка протетика
за рад на одређено време од 36
месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: А) За наставнике: У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно научни
назив и способност за наставни рад. а) У звање
доцента може бити изабрано лице које има
научни назив доктора наука и има научне и
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама. б) У звање
ванредног професора може бити изабрано
лице које има научни назив доктора наука, има
више научних радова од значаја за развој науПомоћни радник у кухињи - ПК
ке, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, оригирадник угоститељ
нално стручно остварење (пројекат, студију
и сл), односно руковођење и учешће у научУСЛОВИ: II степен стручне спреме, ПК радник
ним пројектима, објављен уџбеник, монограШанса
за младе
угоститељ.
фију,
практикум
или збирку задатака за ужу
научну област и више радова саопштених на
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
међународним или домаћим научним скуповима. ц) У звање редовног професора може бити
кратку радну биографију, диплому или овеизабрано лице које има научни назив доктора
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној
наука, и има већи број научних радова који
спреми, уверење о држављанству или оверену
утичу на развој научне мисли објављених у
фотокопију, извод из матичне књиге рођених,
међународним или водећим домаћим часопидоказ о стеченом средњем, вишем или високом
сима са рецензијама, већи број научних радообразовању на мађарском језику или положева и саопштења изнетих на међународним или
ном испиту по програму одговарајуће високошдомаћим научним скуповима, објављен уџбеколске установе. Пријаве на конкурс слати на
ник, монографију или оригинално стручно остадресу школе. Рок за подношење пријава је 15
варење, остварене резултате у развоју научподмлатка
на факултету, учешће
дана од дана објављивања конкурса. НекомОбуке ино-наставног
субвенције (за
запошљавање)
у завршним радовима или специјалистичким
плетне и неблаговремене пријаве неће се узидипломским академским студијама. Б. За асисмати у разматрање.
тенте: У звање асистента бира се студент докторских студија или кандидат који има академски назив магистра наука и који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу на
нсЗ позивни
клиничким предметима високошколска устацентар
нова бира у звање асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. Ови услови утврђени су Законом о
високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

Програми
риправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

0800 300 301
ПРАВИ(позив је бесплатан)

ОДГОВОРИ НА
26 ЗАХТЕВЕ| Број 506 | 27.02.2013.
ВАШЕ
Прави људи

основна школа
„владимир назор“
Јањево, 38207 Доња Гуштерица

Шеф рачуноводства
Наставник грађанског васпитања
за 5 часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих
услова испуњава и посебне услове прописане
одредбама чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да има VII/1 степен
стручне спреме. Кандидат уз пријаву прилаже:
краћу биографију; оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење
САЈМОВИ
о држављанству;
доказ даЗАПОШЉАВАЊА
се против њега не
води кривични поступак. Лекарско уверење
(провера психофизичких способности) доставиће кандидат који буде примљен, пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања.

универзитет у
Приштини
ФилозоФски Факултет
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475

Наставник-сва звања за
ужу научну област Стара и
средњовековна књижевност

на одређено време од 60 месеци

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене
чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и
44/2010) и Статутом Филозофског факултета
и Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Приштини.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута
Национална
службаРепублиоптужница, уверење
о држављанству
ке Србије), подносе
се на горенаведену адресу,
за запошљавање
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Обавештења се могу добити и на
бројеве телефона: 028/425-473 и 425-475.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Прва теХниЧка школа
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8
тел. 034/332-461

Наставник стручних предмета
прехрамбене струке

стручног сарадника директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности. Кандидат који је у
последњих 6 месеци прошао ову проверу треба
да наведе податке о томе где је и када вршена
провера. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник немачког језика

трговинскоугоститељска школа
„тоза драговиЋ“

Наставник стручних предмета
електро струке

Спремачица

за 35% радног времена, на одређено
време
за 55,55% радног времена

2 извршиоца

Наставник српског језика и
књижевности

за 83% радног времена, на одређено
време

Школски психолог
Наставник практичне наставе
електро струке
на одређено време

Наставник практичне наставе
графичке струке

за 55% радног времена, на одређено
време

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
средњој стручној школи.

Помоћни наставник у подручју
рада електротехника
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у средњој стручној школи.

Радник на одржавању хигијенеспремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа)
и држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидат мора да приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију) и радну биографију.
Уверење о здравственом стању подноси се пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и

34000 Крагујевац
Саве Ковачевића 25
тел. 034/6333-237

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа.

Професор економске групе
предмета

120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ о испуњености
овог услова прибавља школа); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (уверење о испуњености
овог услова доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за
запошљавање. Уз пријаву доставити и оверене
фотокопије докумената којима кандидат доказује одговарајуће образовање, држављанство
Републике Србије (не старије од 6 месеци) и
извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Етномузикологија

за 30% радног времена

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

ПолитеХниЧка школа
34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/335-178

Наставник практичне наставе саобраћајне струке
4 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер,
односно саобраћајни инжењер под условом да
има положен специјалистички испит за возачаинструктор вожње.

Наставник стручних предмета
машинске струке
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

Наставник стручних предмета
електро струке
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер електроника и аутоматика.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: услови предвиђени Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и сарадника у настави у
стручним школама; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.

за 1/3 радног времена, на одређено
време 5 година

Наставник у звање наставника
стручног предмета за ужу
теоријско-уметничку област
Музичка теорија (Солфеђо)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08 и
44/2010), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(бр. 138 од 25.01.2011.)-(www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године
(www.filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, од 04.05.2009. године и Одлуком о
изменама и допунама Правилника о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Унивезитета у Крагујевцу,
бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс; биографија и стручна биографија
(на CD-у и у штампаној форми); оверене копије
диплома; потврда о уписаним докторским студијама (важи за избор у звање асистента); оверена копија извода из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван; докази о научним,
односно уметничким активностима кандидата; мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко
искуство у високошколској установи); за кандидате који се бирају у звање доцента, а немају
педагошко искуство у високошколској установи
у звању доцента, предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и документација
кандидата који не испуњавају услове конкурса
неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.
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ош „Петар николиЋ“
36202 Самаила
тел. 036/882-002

Наставник географије

са непуним радним временом
(55%), за рад у матичној школи
и издвојеном одељењу у Ласцу,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 8 став 2 тачке 1 и 2
и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/09, 52/011). Уз пријаву на конкурс потребно је поднети: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ о
испуњености услова из става 1 тачка 2 члана
120 ЗОСОВ прилаже изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду, а доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља школа. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Молбе са
потребном документацијом доставити на следећу адресу: Основна школа „Петар Николић“,
Самаила 36202, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на телефон: 036/882-002.

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

Оглас објављен 20.02.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се у називу радног места: професор информатике и рачунарства, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета и исправно треба да гласи: професор информатике и рачунарства, са 30% радног времена.
У осталом делу конкурс је непромењен.

исПравка огласа
универзитет у
крагујевцу - Факултет
за Хотелијерство и
туризам
у врњаЧкој бањи
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Оглас објављен 20.02.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: асистент за ужу научну област Менаџмент и
пословање (за предмете: Стратегијски
менаџмент и Предузетништво и менаџмент), на одређено време од 3 година,
мења се у делу услова, тако што уместо: VII/2 степен стручне спреме, студент
докторских студија из области економије
који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање
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(8) осам или академски назив магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, треба да стоји: студент
докторских студија из области економије
који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање
(8) осам или академски назив магистар
наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Остали део конкурса остаје
непромењен.

економско
трговинска школа
36000 Краљево, Доситејева 46
тел. 036/382-047
e-mail:etskkv@ptt.rs

за 16,68% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије - виши зубни техничар, са претходно стеченим образовањем за стоматолошку
сестру - техничара.

Наставник оралне хирургије
(вежбе)

за 16,68% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије - виша медицинска сестра- техничар, са претходно стеченим образовањем за
стоматолошку сестру- техничара.

Професор математике
Професор рачунарства и
информатике

на одређено време до повратка
радника са боловања

Професор физике

за 30% радног времена, на одређено
време ради замене директора током
трајања првог мандата
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет сходно одредбама
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама. Кандидати треба да
испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања и да
поднесу молбу, уз обавезно навођење јединственог матичног броја, диплому о одговарајућем образовању и доказ о држављанству
Републике Србије. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве по
огласу поднети на горенаведену адресу.

медицинска школа
36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Наставник дечије стоматологије
(вежбе)
за 16,68% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије.

Наставник ортопедије вилице
(блок настава)
за 3,57% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије - виши зубни техничар, са претходно стеченим образовањем за стоматолошку
сестру - техничара.

Наставник дечије стоматологије
(блок настава)
за 3,57% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије.

Наставник парадонтологије и
оралне медицине (теорија)

за 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије, специјалиста за болести уста и
зуба.

Наставник оралне хирургије
(теорија)

за 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије специјалиста оралне хирургије,
доктор стоматологије, специјалиста за максилофацијалну хирургију.

Наставник парадонтологије и
оралне медицине (вежбе)
за 16,68% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије.
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Наставник ортопедије вилице
(вежбе)

Наставник оралне хирургије
(блок настава)

за 3,57% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије - виша медицинска сестра- техничар, са претходно стеченим образовањем за
стоматолошку сестру - техничара.

Наставник парадонтологије и
оралне медицине (блок настава)
за 3,57% радног времена, ради
замене одсутног радника преко 60
дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор
стоматологије.
ОСТАЛО: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника у настави у стручним
школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91,
11/2008, 5/2011, 8/2011), и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 52/2011). Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о завршеној
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наука и образовање
одговарајућој школи (одговарајуће образовање) и уверење о држављанству. Пријаве на
оглас, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити на адресу: Медицинска школа, Доситејева 46Г, 36000 Краљево. Рок
за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Секретар школе

на одређено време до повратка
радника са боловања, са непуним
радним временом од 70%
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да 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 испуњавају услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: 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. Доказ о испуњености услова
из члана 120 ЗОСОВ, став 1 тачка 3 прибавља
установа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу ОШ „Јово Курсула“, Доситејева 136, 36000 Краљево. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 036/380131.

КрУШЕваЦ

музиЧка школа
„стеван ХристиЋ“

народни музеј крушевац
37000 Крушевац, Стефана Високог 15

37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Директор

на период од 4 године

Професор српског језика и
књижевности
за 66% радног времена

Професор психологије приправник

за 10% радног времена, на одређено
време до две године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/03, 11/08);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом, као и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља школа.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

Поништење конкурса
основна школа
„јован јовановиЋ змај“

Наставник музичке културе

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања, према Правилнику о степену и
образовању наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012), Правилнику о
степену и врсти образовања наставника који
изводе образовано-васпитни рад из изборних
програма у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, број 11/2012) и члану 8
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 ЗОСОВ. Уз пријаву кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
Обука за
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригиналактивно
или оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми. Пријаве
тражење
слати на горенаведену адресу. Неблаговремепослапријаве неће се узети у разне и непотпуне
матрање.

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/427-568

на одређено време до повратка
радника са боловања

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

на одређено време

машинско
електротеХниЧка
школа

Наставник енглеског језика

ош „јован ПоПовиЋ“
37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-050

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, из области друштвених наука или уметности: кандидат треба да има радно искуство три године на
пословима у области културе, држављанство
Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, здравствена способност за рад на одговарајућем радном месту.
Уз пријаву приложити: доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда послодавца о траженом радном
искуству (потврда мора да садржи нарочито
назив и делатност послодавца), лекарско уверење, преглед кретања у служби са биографским подацима, уверење издато од надлежног
органа да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, предлог програма рада
и развоја Музеја за период од 4 године. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве
неће се узимати у обзир.

Наставник српског језика и
књижевности

за 92% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: Кандидати морају, поред законом
утврђених услова, да испуњавају и услове из
Правилника о врсти стручне спреме наставника у средњим стручним школама. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Поништење конкурса
ош „драгомир
марковиЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 3
тел. 037/446-890

Оглас објављен 05.12.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:
Национална служба
за запошљавање

www.nsz.gov.rs
27.02.2013. | Број 506 |
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наука и образовање

основна школа
„владислав савиЋ јан“
37201 Паруновац, Д. Шошића 3
тел. 037/886-155

Професор физике

за 40% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају и услове у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати треба да испуњавају и
услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају
психичку и здравствену способност за рад са
децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије. Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса (доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству),
доставити на горенаведену адресу. Уверење
да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

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

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

ниШ

ош „др зоран ђинђиЋ“
18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30

Наставник разредне наставе

лЕсКоваЦ

висока струковна
школа за текстил

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/242-569

Наставник у свим звањима за ужу
област Машинско инжењерство у
екологији
почев од 01.10.2013. године

УСЛОВИ: завршен машински или факултет
заштите на раду; завршене докторске студије
из научне области за коју се бира.

Наставник у свим звања за ужу
област Конфекцијска технологија,
за предмете: Конструкција одеће
I и Конструкција одеће II
почев од 01.10.2013. године

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет - текстилно инжењерство или технички факултет
- текстилно инжењерство или одевна технологија; завршене докторске студије из научне
области за коју се бира.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању,
Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање
наставника и сарадника. Пријаве са прилозима
(опширна биографија са освртом на стручни
рад, доказ о школској спреми, списак научних
радова са радовима, извод из матичне књиге
рођених и уверење о неосуђиваности) подносе се секретаријату Високе струковне школе за
текстил, Вилема Пушмана 17, 16000 Лесковац.
Одлука о избору донеће се у року од 4 месеца
од дана истека за подношење пријаве на конкурс. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања.
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ош „вук караЏиЋ“

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

Наставник географије

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: 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; мастер географ; мастер
професор географије; мастер професор биологије и географије; мастер професор географије
и информатике.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије;
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). Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Уз пријаву
доставити, у овереној фотокопији: диплому,
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених.

ра 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, у овереној фотокопији: диплому,
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених.

електротеХниЧка школа
„никола тесла“
18000 Ниш, Александра Медведева 18
тел. 018/588-051

Наставник програмирања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер
електронике, сви смерови осим индустријске
енергетике; дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике;
професор информатике; дипломирани инжењер
за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе
системе или дипломирани инжењр организационих наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани математичар (одговарајуће образовање у складу са
чл. 8 Закона о основама система образовања и
васпитања-“Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11-доказ доставити уз пријаву на конкурс);
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 (доказ доставити уз пријаву
на конкурс); извод из матичне књиге рођених
(доказ доставити уз пријаву на конкурс). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Природно математиЧки
Факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног
или ванредног професора за
ужу научну област Зоологија,
на Департману за биологију и
екологију
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор биолошких наука. Кандидат
уз пријаву треба да достави: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних радова са библиографским подацима, као
и саме радове (списак радова доставити и у
електронском облику, за сваки рад у часопису
навести одговарајући линк).

Спремачица

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Зоологија,
на Департману за биологију и
екологију

УСЛОВИ: завршена основна школа (најмање);
држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења угово-

УСЛОВИ: студент докторских студија биологије, модул Морфологија, систематика и филогенија животиња. Кандидат уз пријаву треба да
достави: биографију; доказ да је студент докторских студија; списак научних радова, као и
саме радове.

Спремачица
на одређено време до повратка
запослене са боловања
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Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Експериментална и примењена
физика, на Департману за физику
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука-физичке науке. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију;
оверен препис дипломе о докторату; списак
научних радова са библиографским подацима,
као и саме радове (списак радова доставити и
у електронском облику, за сваки рад у часопису
навести одговарајући линк).

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Математика, на Департману за
математику
на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука-математичке науке.
Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; оверен препис дипломе о докторату;
списак научних радова са библиографским
подацима, као и саме радове (списак радова
доставити и у електронском облику, за сваки
рад у часопису навести одговарајући линк).

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Математика,
на Департману за математику
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из уже
научне области Математика. Кандидат уз
пријаву треба да достави: биографију; доказ да
је студент докторских студија; списак научних
радова, као и саме радове.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за
ужу научну област Друштвена
географија, на Департману за
географију
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор географских наука. Кандидат
уз пријаву треба да достави: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних радова са библиографским подацима, као
и саме радове (списак радова доставити и у
електронском облику, за сваки рад у часопису
навести одговарајући линк).

Наставник у звању наставника
страног језика за енглески језик,
на свим департманима
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност. Кандидат уз пријаву треба
да достави: биографију; оверен препис дипломе о завршеним основним студијама; списак
стручних, односно научних радова.
Рок за пријаву је 15 дана.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Поништење дела огласа
струЧна школа
„душан тривунац
драгош“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за
радна места: професор енглеског језика, за 14 часова недељне наставне норме и професор математике, за 11 часова
недељне наставне норме, на одређено
време до повратка запослене са породиљског одсуства.

Предшколска
установа „лане“

„Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 1/07 и
7/08); за спремачицу - завршена основна школа; 2) има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван сходно члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11); 4) има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа
документа: оверену копију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду, а уверење да кандидат
није кажњаван прибавља установа. Конкурс
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

нови са д

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

Васпитач

за рад у групи целодневног боравка
објекта у Буцековој, 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. Кандидат уз пријаву
треба да достави: оверену фотокопију дипломе; 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 није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа по службеној дужности).
Уверења не могу бити старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Предшколска установа
„детињство“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а

Васпитач - приправник

на одређено време, за рад са децом
од три године до поласка у школу
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије), у
трајању од три године или на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у
складу са законом. Кандидат треба испуњава
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Васпитач - приправник

за рад са децом од три године до
поласка у школу
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне сдтруковне студије или основне академске студије) у
трајању од три године или на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у
складу са законом. Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

нови па Зар

гимназија

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/331-471

Наставник хемије
Наставник физичког васпитања

Помоћни кувар

Наставник музичке културе

УСЛОВИ: III степен стручне спреме куварске
струке, једна година радног искуства. Кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и
васпитања.

Стручни сарадник-библиотекар
са 50% радног времена

Спремачица

на одређено време, до повратка
запослене са одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом и
ако: 1) за наставнике и стручног сарадника: има
VII/1 степен стручне спреме, односно одговарајуће високо образовање - завршен факултет
одговарајућег смера сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе: радну биографију; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених и
фотокопију радне књижице. Посебно лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Извод
из казнене евиденције установа ће прибавити
службеним путем. Све фотокопије докумената морају бити оверене од стране надлежног
органа.
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школа за основно и
средње образовање
„милан ПетровиЋ“

академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефектолог мастер који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; наставник дефектолог, одсек за рад са
лицима оштећеног слуха.

академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефектолог мастер који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; наставник дефектолог, одсек за рад са
лицима оштећеног слуха.

ОСНОВНА ШКОЛА

Наставник разредно-предметне
наставе

Наставник у продуженом боравку

21000 Нови Сад, Браће Рибникара 32
тел. 021/6616-366
e-mail: skolamp@eunet.rs

Наставник разредно-предметне
наставе на словачком језику
истурено одељење Кисач

УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипл.
дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; мастер
дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефектолог мастер
који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност и доказ о оспособљености за рад на словачком језику.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за
вишеструку ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност;
дипл. дефектолог олигофренолог; мастер
дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; дипл. дефектолог мастер који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; мастер дефектолог који је на основним акдемским студијама завршио студијски програм за специјалног
едукатора; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора.

истурено одељење Сириг

УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипл.
дефектолог мастер који је на основним акдемским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
едукатора; дипл. дефектолог мастер који је
на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност.

Наставник разредно-предметне
наставе
истурено одељење Мошорин

УСЛОВИ: професор, односно дипл. дефектолог
за рад са телесно инвалидним лицима; мастер
дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
моторичким поремећајима; дипл. дефектолог
мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; мастер дефектолог који је
на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је
на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора;
дипл. дефектолог мастер који је на основним
академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност.

Наставник разредне наставе

Наставник разредно-предметне
наставе

УСЛОВИ: професор, односно дипл. дефектолог за рад са децом оштећеног слуха, дипл.
дефектолог сурдоаудиолог; дипл. дефектолог, одсек за рад са лицима оштећеног слуха; мастер дефектолог који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
глувих и наглувих особа; дипл. дефектологмастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих
особа; мастер дефектолог који је на основним
академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност;
дипл. дефектолог мастер који је на основним

УСЛОВИ: професор, односно дипл. дефектолог за рад са децом оштећеног слуха, дипл.
дефектолог сурдоаудиолог; дипл. дефектолог, одсек за рад са лицима оштећеног слуха; мастер дефектолог који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
глувих и наглувих особа; дипл. дефектологмастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих
особа; мастер дефектолог који је на основним
академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност;
дипл. дефектолог мастер који је на основним
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2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
дипл. дефектолог мастер који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм за
специјалног едукатора; дипл. дефектолог олигофренолог; дипл. дефектолог мастер који је
на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност.

Наставник индивидуалне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипл.
дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; мастер
дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефектолог мастер
који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност.

Наставник индивидуалне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипл. дефектолог
за рад са децом са сметњама у говору; дипл.
дефектолог-логопед; мастер дефектолог који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм логопедије; дипл. дефектолог-мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм логопедије.

Наставник индивидуалне наставе
УСЛОВИ: дипл. дефектолог тифлолог; професор, односно дипл. дефектолог за рад са децом
оштећеног вида; мастер дефектолог који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида; дипл.
дефектолог-мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са оштећењем; дипл. дефектолог мастер који
је на основним академским студијама завршио
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наука и образовање
студијски програм за специјалног едукатора;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност.

Наставник целодневне наставе
на одређено време до повратка
радника са дужег одсуства

УСЛОВИ: мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за
вишеструку ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност;
дипл. дефектолог олигофренолог; мастер
дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; дипл. дефектолог мастер који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
едукатора; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора.

Наставник целодневне наставе
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипл.
дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; мастер
дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефектолог мастер
који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност.

Наставник предметне наставе
- неговање матерњег језика словачки језик

са 20% фонда часова, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор словачког језика.

Наставник предметне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипл.
дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; мастер

дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефектолог мастер
који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност.

Наставник предметне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипл.
дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; мастер
дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефектолог мастер
који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност.

Наставник индивидуалне наставе
УСЛОВИ: професор, односно дипл. дефектолог
за рад са децом са сметњама у говору; дипл.
дефектолог-логопед; мастер дефектолог који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм логопедије; дипл. дефектолог-мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм логопедије.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме,
кандидати треба да испуњавају опште услове
за заснивање радног односа, прописане у чл.
120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на одређено радно
место доставити: доказ о стручној спреми и
уверење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани канидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању школа
прибавља по службеној дужности за изабраног
кандидата. У поступку одлучивања о избору
наставника школа врши ужи избор кандидата
који се упућују на претходну проверу психофизичких способности, код надлежне службе
за послове запошљавања. Рок за подношење
пријава је осам дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са траженом
документацијом слати на адресу: Школа за
основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, 21000 Нови Сад, Браће
Рибникар 32, са назнаком: „За конкурс“.

средња школа
„светозар милетиЋ“
21000 Нови Сад, Народних хероја 7

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор физичког васпитања.

Наставник индивидуалне наставе
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипл. дефектолог-логопед; професор, односно дипл. дефектолог за рад са децом
са сметњама у говору; мастер дефектолог који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм логопедије; дипл. дефектолог-мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм логопедије.

СРЕДЊА ШКОЛА

Наставник индивидуалне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог;
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипл.
дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; мастер
дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефектолог мастер
који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност; дипл. дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вишеструку ометеност.

Наставник агенцијског и
хотелијерског пословања
(настава у блоку) - 10% норме
часова; Основе туризма и
угоститељства - 20% норме
часова; за стручне предмете за
образовни профил туристички
техничар (оглед) - 70% норме
часова
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена или на основним студијама у трајању од
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године,
сагласно чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, а у складу са
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, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05,
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 5/11), односно
Правилником о врсти образовања наставника
у стручним школама који остварују план и програм огледа за образовни профил туристички
техничар („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/07), 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;
држављанство Републике Србије. Кандидати су
дужни да уз пријаву доставе: оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију). Уверење о здравственом стању подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ
да кандидат није осуђиван прибавља школа
по службеној дужности. Пријаве са документацијом којом се доказује испуњеност услова конкурса и контакт телефоном слати на наведену
адресу.
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Факултет за
услуЖни бизнис „Фабус“
21208 Сремска Каменица
Војводе Путника 85
тел. 021/4893-611

гимназија „јан колар“
21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ бр. 12

Професор математике
за 80% радног времена

Наставник-ванредни професор за
ужу научну област Менаџмент и
маркетинг
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
економских наука. Услови за избор предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом
Факултета и Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника и
сарадника на Факултету за услужни бизнис. Уз
пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома
о високом образовању, дипломе о научном степену магистра и доктора наука, списак научних
радова и доказе о испуњености услова предвиђених Законом, Статутом и Правилником.
Предност имају кандидати са радним искуством
наставника у универзитетском образовању. Рок
за пријављивање је 5 дана.

Поништење конкурса
ош „свети сава“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 22

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

Професор математике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): за наставника
може бити изабрано лице које је стекло високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) или лице које је стекло високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; знање словачког језика.
Кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Уз пријаву поднети: оригинал или
оверен препис дипломе; уверење о држављанству; уверење о завршеној школи на словачком
језику или уверење о положеном испиту провере знања словачког језика; доказ да кандидат
има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се
приликом закључења уговора о раду и проверава се у току рада. Уверење о некажњавању
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

панЧЕво

ош „свети георгије“
ош „вук караЏиЋ“

21000 Нови Сад, Радоја Домановића 24
тел. 021/6339-153

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме,
дипломирани економиста или економиста, радно искуство на истим или сличним пословимаједна година, да кандидат испуњава услове из
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), фотокопију
радне књижице и потврду претходног послодавца о оствареном радном односу на месту рачуновође. Лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду, док уверење о
некажњавању прибавља школа.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа, да кандидат испуњава услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију сведочанства, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду, док уверење о некажњавању
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука
за
нсЗ
позивни
центар

активно
0800 300 301
тражење
(позив
посла је бесплатан)
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26216 Уздин, Маршала Тита 143

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

потребно знање румунског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има
одговарајуће образовање, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Кандидат треба да испуњава услове
у погледу стручне спреме из чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
односно да је стекао 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. 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, као и чл. 2 став 1 и чл.
5. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс доставити
следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену
Друштвена
одговорност
фотокопију
извода из матичне
књиге рођених
(нови образац), оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци) и доказ
о знањуПРИОРИТЕТИ
румунског језика. Лекарско
У уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима кандидати ће
ЗАПОШЉАВАЊУ
достављати пре закључивања уговора о раду,
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а доказ о некажњавању прибавља школа. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
на бројеве телефона: 013/673-448 и 013/673003.

пироТ

гимназија Пирот

18300 Пирот, Српских владара 128

Професор филозофије

на одређено време до повратка
радника са боловања, са 70% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове у погледу стручне спреме: професор
филозофије, дипломирани филозоф, професор
филозофије и социологије; да испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да се против њега
не води кривични поступак; лекарско уверење
(после обавештења о пријему кандидата).
Заинтересовани кандидати подносе пријаве у
року од осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе лично или поштом
на горенаведену адресу.

теХниЧка школа Пирот
18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

Наставник економике саобраћаја
и пословања саобраћајних
предузећа

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће посебне услове у погледу стручне
спреме: дипломирани економиста, дипломирани саобраћајни инжењер, дипломирани
инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај
и транспорт, као и услове прописане одредбама члана 8 став 2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Зарада према Посебном колективном уговору за средње школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
потпуном документацијом доставити на адресу
школе.

Национална служба
за запошљавање

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

наука и образовање

пож арЕваЦ

ош „бата булиЋ“
12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1

Наставник енглеског језика

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Административни радник у
рачуноводству на пословима
финансијског књиговође
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске
струке.

Спремачица

у подручном одељењу Велики
Поповац

Спремачица

у подручном одељењу Кнежица
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних (не старији
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење да против лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код
надлежног суда (не старије од шест месеци);
оверен препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи - кандидат за радно место спремачице; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља
школа. Директор врши ужи избор кандидата
који испуњавају услове конкурса и упућује их
на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса поднети лично или поштом, на адресу:
ОШ „Бата Булић“, Петровац на Млави, Јована
Јовановића Змаја 1, 12300 Петровац на Млави,
са назнаком: „За конкурс“.

основна школа
„десанка максимовиЋ“

ош „угрин бранковиЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 226-422

Наставник историје

за рад у Буковској, са 20% радног
времена

Библиотекар
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (дипомске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање
четири године.

Помоћно-технички радник
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у чл. 24-29 Закона о раду, у чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11),
као и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс
кандидат подноси диплому и уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, као и извода
из матичне књиге рођених, док лекарско уверење прилаже непосредно пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној копији (овера не може
бити старија од 6 месеци). Пријаве се могу
подносити непосредно или поштом, на адресу
школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити и
биографске податке. Рок за пријем пријава је 8
дана од дана објављивања.

ош „свети сава“

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године, а најдуже до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године. Кандидат треба да
испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона
о раду, у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11), као и услове предвиђене
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси диплому и уверењу о држављанству, не старије од 6
месеци, као и извод из матичне књиге рођених, док лекарско уверење прилаже непосредно пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној
копији (овера не може бити старија од 6 месеци). Пријаве се могу подносити непосредно
или поштом, на адресу школе. Неблаговремене
или непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз
пријаву доставити и биографске податке. Рок
за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања.

Наставник српског језика

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

ош „свети сава“

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Наставник техничког и
информатичког образовања

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године. Кандидат треба да
испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона
о раду, у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11), као и услове предвиђене
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси оверене
фотокопије: дипломе и уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), као и извода из
матичне књиге рођених, док лекарско уверење
прилаже непосредно пре закључења уговора о
раду. Овера истих не може бити старија од 6
месеци. Пријаве се могу подносити непосредно
или поштом, на адресу школе. Неблаговремене
или непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз
пријаву доставити и биографске податке. Рок
за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања.

пријЕпоЉЕ

основна школа
„владимир ПериЋ
валтер“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13

Помоћни радник
УСЛОВИ: завршена основна школа и да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи на пословима помоћног
радника, да је држављанин Републике Србије
и да није осуђиван за кривична дела утврђена
законом. Уз пријаву на конкурс доставити сведочанство о завршеном основном образовању
и следећа документа, не старија од 6 месеци:
лекарско уверење, уверење о држављанству
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наука и образовање
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и уверење суда да кандидат није
осуђиван за кривична дела утврђена законом.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
тражена документа доставе у оригиналу или
као оверене копије.

Поништење конкурса
основна школа
„добрисав добрица
рајиЋ“
31320 Нова Варош, Бистрица

Конкурс објављен 14.11.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се за
радно место: наставник енглеског језика, за 12 часова недељно (64,44% радног
времена).

проКУпЉЕ

медицинска школа
„др алекса савиЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Наставник практичне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра, са претходним образовањем за
гинеколошко-акушерску сестру.

Наставник практичне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра, са претходним образовањем за
медицинску сестру-техничара.

Професор географије

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
географије, дипломирани географ.

Професор микробиологије са
епидемиологијом, хигијене са
здравственим васпитањем

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор
медицине.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, са кратком
биографијом, приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању и уверење
о држављанству Републике Србије. Лекарско
уверење подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа (чл. 120 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања РС, бр. 72/09). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ош „никола вукиЋевиЋ“

смЕдЕрЕво

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/421-630

Поништење дела огласа
основна школа
„Херој света
младеновиЋ“

11315 Сараорци, Маршала Тита 95
тел. 026/781-082

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за
радно место: наставник информатике, са
30% радног ангажовања, на одређено
време до 31.08.2013. године.

исПравка огласа
ош „иво лола рибар“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Оглас објављен 05.12.2012. године у
публикацији „Послови“, за радно место:
наставник енглеског језика, за 16 часова
у настави недељно, мења се у делу који
се односи на број часова, тако да уместо: 16 часова, треба да стоји: 12 часова у
настави недељно. У осталом делу оглас је
непромењен.

сомбор

Предшколска установа
„вера гуцуња“
25000 Сомбор
Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

Медицинска сестра на превентиви
УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен
стручне спреме - медицинска сестра општег
или педијатријског смера; 1 година радног
искуства.

Васпитач деце јасленог узраста
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник биологије

за 60% радног времена, на одређено
време до повратка запослене на рад
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће
високо образовање, у складу са чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања,
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 студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, одговарајуће образовање мора бити у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; психичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву кандидат прилаже: уверење
о држављанству; диплому о стеченој стручној
спреми, односно оверену копију дипломе. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад
са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење о физичкој и психичкој способности за рад са децом
и ученицима подноси само изабрани кандидат
(пре потписивања уговора). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Рок за
пријаву је 8 дана.

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

Психолог

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
до годину дана
УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању,
у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије; фотокопија личне
карте. Рок за пријаву је 8 дана.

УСЛОВИ: средња школска спрема здравствене
струке, IV степен стручне спреме - медицинска
сестра васпитачког смера.

средња теХниЧка школа

Стручни сарадник - педагог за
физичко васпитање

Наставник биологије

приправник, на одређено време до 12
месеци
УСЛОВИ: висока стручна спреме, VII степен
стручне спреме, факултет за физичко васпитање.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити доказ о стеченој
стручној спреми - диплому и уверење о држављанству. Документација се доставља у овереним фотокопијама (документа важе 6 месеци
од издавања). Неоверена документација сматраће се непотпуном. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Рок за
пријаву је 8 дана.
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25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

за 40% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани
молекуларни биолог и физиолог; дипломирани
биолог; професор биологије-хемије; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани биолог за екологију и заштиту животне
средине; дипломирани биолог, смер заштита
животне средине; дипломирани биолог-еколог.

Наставник енглеског језика
на одређено време

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

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

наука и образовање
ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање из
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено
на студијама другог степена-мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/10); уверење о држављанству Републике Србије; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа;
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду; проверу психофизичких способности кандидата
врши надлежна служба, по захтеву школе. Уз
пријаву на конкурс се прилаже: биографија са
подацима о радном искуству и пословима које
је кандидат обављао (ако кандидат поседује
радно искуство); оверена фотокопија дипломе
о стеченој стручној спреми; оверена фотокопија 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; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

срЕмсК а миТровиЦ а

народна библиотека
„доситеј обрадовиЋ“
22300 Стара Пазова, Словенски трг бб
тел. 022/310-440

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије) у области друштвених наука, односно VII/1 степен стручне спреме и најмање три године радног искуства у култури. Уз
пријаву на конкурс кандидат обавезно прилаже: радну биографију; оверен препис-фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених-оригинал или
оверену фотокопију; доказ о радном искуству у
области културе; програм рада и развоја Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Стара
Пазова за мандатни период од четири године.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу Народне
библиотеке, са назнаком: „За јавни конкурс за
избор директора“.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ош „милан ХаЏиЋ“

сУбоТиЦа

22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/301-014

Предшколска установа
„бамби“ баЧка тоПола

Професор српског језика и
књижевности

24300 Бачка Топола, Дунавска 8
тел. 024/711-148

са 60% радног времена

Професор биологије и хемије

Психолог за рад са децом приправник

са 20% радног времена

на српском и мађарском наставном
језику, са 50% радног времена

Професор енглеског језика

први страни језик (V-VIII разред), са
80% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог

Професор математике

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним занимањима; да кандидат има одговарајуће образовање прописано Правилником
Министарства просвете и да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење и
97/2008), почев од 10. септембра 2005 године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља школа); држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ о испуњености овог услова доставља се
пре закључења уговора о раду). Уз пријаву на
конкурс, са биографским подацима, приложити: оверену фотокопију дипломе о стручној
спреми, оверену фотокопију уверења о држављанству; извод из матичне књиге рођених.

Педагошки асистент
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, уводна
обука за педагошког асистента, познавање
ромског језика. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију уверења о држављанству; извод
из матичне књиге рођених.

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: КВ радник - III, IV или V степен
стручне спреме, потребно је да има способности и знања за одржавање школских објеката
и инсталација у исправном стању, инвентара,
уређаја и простора школе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стручној
спреми, оверену фотокопију уверења о држављанству; извод из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Рок за
подношење пријава
је 8 дана
Национална
служба
од дана објављивања конкурса. Неблаговремезапошљавање
не и непотпуне за
пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе,
број телефона: 022/301-014.

УСЛОВИ: основне студије у трајању од најмање
четири године или стручна спрема стечена на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке aкадемске студије
или специјалистичке струковне студије); да
кандидат испуњава услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има знање језика на којем се
остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву
кандидат треба да достави: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом образовању - оригинал или
оверена фотокопија дипломе, доказ да је стекао одговарајуће образовање на језику на ком
се остварује рад са децом или да је положио
испит из српског - мађарског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске
установе. Доказ да лице није осуђивано прибавља установа, након избора кандидата. Провера здравствене и психофизичких способности врши се након избора кандидата. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Пријаву доставити на адресу:
Предшколска установа за децу „Бамби“, Бачка
Топола, Дунавска 8.

универзитет
у новом саду
економски Факултет
у суботици
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Објављује кокурс за избор у звање и
заснивање радног односа:

Сарадник у звању асистента за
ужу област Агроекономија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8,00 или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом
Економског факултета у Суботици бр. 01-5589
од 25.11.2011. године и Правилником о избору
наставника и сарадника Економског факултета
у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, уСАЈМОВИ
року од 8 дана
од дана објаЗАПОШЉАВАЊА
вљивања. Уз пријаву приложити биографију са
подацима о досадашњем раду, оверен препис
диплома, списак радова и саме радове, као и
све остале доказе који упућују на испуњеност
услова предвиђених Законом, Статутом и Правилником. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
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наука и образовање

ош „моша Пијаде“
24342 Пачир, Школска 1
тел. 024/4744-004

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
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 РСПросветни гласник“, бр. 11/2012): професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар-информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике-математике, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани
математичар-математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар,
мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани
математичар-мастер, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом: Основи
геометрије), дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичартеоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије-математике,
професор географије-математике, професор
физике-математике, професор биологије-математике, професор математике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски смер,
дипломирани математичар и нформатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним
испитима из предмета: Геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике; да испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује знање мађарског језика;
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.

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику

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 физичке
културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком спортске гране,
професор физичког васпитања-дипломирани
организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; да испуњава
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услове утврђене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да поседује
знање мађарског језика; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених 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: Уз пријаву доставити: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању мађарског језика (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.

медицинска школа
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник ужестручних предмета
са 60% радног времена, приправник,
на одређено време, најдуже до 2
године

УСЛОВИ: доктор медицине. Кандидати треба да испуњавају опште услове из Закона о
раду и посебне услове предвиђене чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву, CV и одговарајућу документацију (доказ о стручној спреми и уверење
о држављанству, у оригиналу или у овереној фотокопији), доставити на адресу школе.
Контакт телефони: 031/3512-694-централа,
031/3500-531-секретар школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ваЉЕво

УжиЦЕ

теХниЧка школа

Поништење огласа
ош „сестре ПавловиЋ“

Наставник српског језика и
књижевности

Оглас објављен 21.01.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

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

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/513-492

са 50% радног времена

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом
о раду и посебни услови предвиђени чл. 120
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања; одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису о високом образовању који се примењивао до 10.09.2005. године, а у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 4/08, 11/08, 4/09, 5/11 и 8/11). У пријави
на конкурс навести тачно радно место на које
кандидат конкурише, као и списак документације која се у прилогу доставља, а којом се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос: диплома о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (уколико је дошло до промене
презимена). Сва документација се прилаже у
оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже
по доношењу одлуке. Пријаве слати на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

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

ош „милош марковиЋ“
Доње Лесковице, 14205 Лелић
тел. 014/275-122

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Горње
Лесковице, на одређено време до
истека мандата директора
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља доказ
о стеченој стручној спреми (сагласно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи - „Просветни гласник РС“, бр. 11/2012), уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Сви тражени документи морају бити достављени као оригинали или оверене копије оригинала. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
инФормисаност
сигурност
самоПоуздање

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

наука и образовање

ош „сестре ПавловиЋ“
14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Наставник историје

са 35% радног времена

Наставник хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: услови за избор кандидата утврђени
су Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11). Кандидат треба да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике
Србије. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Потврду о
неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Поред пријаве за пријем у радни однос, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије (не старије од 6 месеци) докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса:
диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених.

в ра Њ Е

ош „бранко радиЧевиЋ“
17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Ложач

са 50% радног времена
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинског, металског или електро смера, са положеним испитом за руковаоца парних котлова; да
кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз
пријаву доставити: диплому о одговарајућем
образовању (оригинал или оверена копија),
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија), сертификат о
положеном испиту за руковаоца парних котлова (оригинал или оверена копија). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу школе.

гимназија
„јован скерлиЋ“

врШаЦ

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/474-825, 474-826

ош „бранко радиЧевиЋ“
26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Професор француског и
латинског језика

са 66,67% радног времена (55,56%
латински и 11,11% француски језик),
на одређено време до повратка
радника са функције директора
школе

Професор српског језика и
књижевности

са 27,78% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне
запослене

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из Закона о основама система образовања и
васпитања (чл. 8 став 2 и члан 120); да има
одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 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 и услове из Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији;
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Уз пријаву кандидат подноси (у оригиналу или оверене фотокопије докумената): диплому о завршеној школи,
уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Пријаву са доказима доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

Наставник хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 и испуњава
услове из члана 120 став 1 тач. 1-4 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и члана 3 став 1 тачка 1а Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/12): дипломирани
хемичар; професор хемије; професор хемије и
физике; професор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани
хемичар за истраживање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар,
смер хемијско инжењерство; професор биологије и хемије; професор физике и хемије за
основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани хемичар-професор
хемије; дипломирани професор хемије-мастер;
професор физике-хемије; професор географије-хемије; професор биологије-хемије; дипломирани професор физике-хемије, мастер;
дипломирани професор биологије-хемије, мастер; дипломирани педагог за физику и хемију;
дипломирани физичар-професор физике и
хемије за основну школу-мастер; дипломирани хемичар-мастер; мастер професор хемије;
мастер хемичар; мастер професор физике и
хемије; мастер професор биологије и хемије. Уз
пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе
и уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење)
подноси кандидат изабран на конкурсу, пре
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ЗајЕЧар

основна школа
„митроПолит миХаило“
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са места помоћника
директора, а најдуже до краја
школске 2012/2013. године, за рад у
издвојеном одељењу у Реснику
УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом; професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу;
мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер.
Кандидат уз пријаву треба да приложи следећа
документа: оверену копију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац).
Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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наука и образовање

основна школа
„9. срПска бригада“

средња школа
„никола тесла“

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног
образовања и васпитања

Педагог

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-343

за 35% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено
занимање, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе наставу
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012) за наведени предмет и
савладан програм обуке за извођење наставе
из предмета грађанско васпитање, односно
савладан неки од програма предвиђених чл.
2 ст. 2 наведеног Правилника. Кандидат уз
молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију потврде о савладаном програму обуке за извођење наставе
из предмета грађанско васпитање, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ош „ђура јакшиЋ“
19376 Сумраковац
тел. 030/466-215, 466-317

Наставник хемије

за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, васпитача и стручних сарадника
који изводе наставу хемије у основној школи.
Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање, да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања,
да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да достави оверене фотокопије докумената којима
доказује да испуњава услове конкурса. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Доказ да
је кандидат психички, физички и здравствено
способан за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити у служби школе
или на горенаведене бројеве телефона.

рност
Национална служба
за запошљавање
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19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел/факс: 030/463-391
е-mail: ssntesla@open.telekom.rs

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа у средњој школи, захтева се
одговарајуће високо образовање, у складу са
чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09) и Правилником о врсти стручне спреме наставника у гимназији и средњој стручној
школи. Кандидати уз пријаву подносе (у оригиналу или у овереној фотокопији): доказ о прописаној стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење надлежних судова да
се не води истрага, нити је подигнута оптужница из надлежности тих судова. Доказ о поседовању психофизичких способности кандидата
и здравственој способности за рад са ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

од дана објављивања конкурса. Уз пријаву поднети: диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; уверење
о држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Документација се предаје у оригиналу или у овереној копији. Пријаву на конкурс,
са документацијом, доставити лично или на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Додатне
информације на број телефона: 019/440-116.

ош „Хајдук вељко“

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник физике

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Под одговарајућим образовањем сматра се: 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. септембра
2005. године; високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
и шест бодова праксе
у установи,
у складу са
Европским системом преноса бодова. Услов да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доказује се лекарским уверењем које изабрани
канидат доставља накнадно, пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана
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у слуЧају гашења
ПредузеЋа
Имам 20 година радног стажа и 58 година. Имам предузеће које у
последње време, због немогућности наплате потраживања, не стоји
баш најбоље, па размишљам да своју делатност прекинем. Да ли као
приватна предузетница остварујем право на новчану накнаду, који
су услови и процедура за њено остваривање? Да ли ће бити проблема
ако сама угасим предузеће? На који начин се одређује висина новчане накнаде, по пореској основи или по оствареном приходу?
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови
за остваривање права на новчану накнаду, као права из осигурања за случај незапослености. Чланом 67 овог закона предвиђени су разлози престанка осигурања који су
основ за остваривање наведеног права, међу којима и пренос оснивачких права власника, односно члана привредног друштва (став 1, тачка 4), односно отварање стечаја,
покретање ликвидационог поступка и други случајеви престанка рада послодавца, у
складу са законом (став 1, тачка 5). Закон предвиђа услове који се односе на дужину
стажа осигурања за случај незапослености, као и рокове за пријављивање на евиденцију и подношење захтева за новчану накнаду. Детаљније се о свему можете информисати на сајту НСЗ.
Законом је предвиђено да је основица за утврђивање висине новчане накнаде просечна зарада, односно плата или накнада зараде незапосленог, у складу са законом, у
последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос, односно
осигурање (члан 69). Аналогно наведеном, за осниваче привредних друштава основица за утврђивање новчане накнаде је основица за уплату доприноса за случај незапослености, односно опорезива добит на коју се плаћа порез по закону који уређује порез
на добит предузећа, осим за осниваче који су засновали радни однос са привредним
друштвом чији су оснивачи, за које је основица доприноса зарада, односно накнада
зараде (члан 23 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање).

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

Моја снаха је држављанка Републике Хрватске и у овом тренутку
је тамо и запослена. Намера јој је да се пресели у Србију, па ме занимају услови за пријављивање страних држављана на евиденцију
НСЗ и шта је неопходно уколико би пронашла послодавца и желела да заснује радни однос. Који су услови за легално запошљавање
страних држављана?
Закон о условима за заснивање радног односа са страним држављанима („Сл. гласник
РС“, бр. 11/78 и 101/2005), уређује услове и могућности заснивања радног односа страних држављана. Чланом 2 Закона прописано је да страни држављанин може засновати
радни однос ако има одобрење за стално настањење, односно одобрење за привремени
боравак, издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије и ако
добије одобрење за заснивање радног односа од Националне службе за запошљавање.
Страни држављанин који има одобрење за стално настањење, захтев за издавање одобрења за заснивање радног односа подноси надлежној филијали Националне службе
за запошљавање, према месту боравка.
Захтев за издавање одобрења за заснивање радног односа страног држављанина који
има одобрење за привремени боравак, подноси послодавац, са образложењем о потреби за запослењем страног држављанина. Посодавац је дужан да, осим захтева који
добија у филијали Националне службе за запошљавање, поднесе и образложење о потреби за запошљавањем тог страног држављанина, решење о регистрацији предузећа,
фотокопију пасоша, нострификовану или преведену диплому или другу исправу којом
се доказује да страни држављанин испуњава услове за обављање посла.
Скрећемо пажњу на члан 5 Правилника о условима и начину издавања дозволе за рад
странцу или лицу без држављанства („Службени гласник РС, бр. 36/09). Наиме, наведеним чланом је прописано да филијала Националне службе за запошљавање може одбити захтев послодавца за издавање радне дозволе странцу, уколико има држављана
Републике Србије који испуњавају услове за заснивање радног односа.
Одобрење за заснивање радног односа, односно радну дозволу странцу или лицу без
држављанства, издаје надлежна филијала Националне службе за запошљавање, у
складу са одредбом чл. 2 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Сл. гласник РС“, бр. 71/03 и 84/04). Страном држављанину који има одобрење за стално
настањење радна дозвола се издаје за период важења одобрења за стално настањење,
а страном држављанину који има одобрење за привремени боравак радна дозвола се
издаје за период који не може бити дужи од периода важења одобрења за боравак.
У поступку издавања радне дозволе филијала узима у обзир опште услове за заснивање радног односа, према прописима о раду, а који се посебно односе на стручну
спрему, занимање, знања, вештине и радне способности странца коме је одобрено стално настањење, односно услове за рад на одговарајућим пословима код послодавца и
стручну спрему, занимање, знања, вештине и радне способности странца коме је одобрен привремени боравак.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Тимови за каријерно вођење и саветовање

ПУТ ДО ПРАВОГ
ЗАНИМАЊА
Улога мобилних тимова за каријерно вођење и
саветовање је да раде на унапређењу услуга
информисања о каријери и каријерном саветовању
за младе из локалних заједница, омогуће бољу
координацију активности и поспеше уједињење
постојећих ресурса

„А

ко изабереш посао који волиш, у животу нећеш
морати да проведеш ниједан дан радећи“, каже изрека. Избор професионалног усмерења је једна од
најтежих животних одлука, посебно зато што морамо да је донесемо док смо још млади, а опет довољно одрасли да увидимо да та одлука чини један од најважнијих
фактора у одређивању наше будућности.

Благовремено информисање
Мобилни тимови за каријерно вођење, установљени у оквиру
пројекта „Развој услуга каријерног вођења и саветовања кроз механизме међуопштинске сарадње“, који спроводи Београдска отворена школа уз финансијску подршку УСАИД Пројекта одрживог
локалног развоја, отпочели су пружање услуга каријерног вођења
и саветовања, намењених младима из неразвијених и руралних
заједница. Чине их представници различитих актера у области образовања, запошљавања и бриге о младима.
Улога локалних мобилних тимова је да раде на унапређењу
услуга информисања о каријери и каријерном саветовању за младе из локалних заједница, омогуће бољу координацију активности у области каријерног вођења и саветовања, као и да поспеше
уједињење постојећих ресурса на локалном и међуопштинском
нивоу. На тај начин желе да смање одлазак младих и да им пруже неопходна знања и вештине које су потребне за проналажење
посла у својим заједницама. Овог месеца су промовисани тимови
у 7 градова и општина Србије - Бујановац, Нови Пазар, Кикинда,
Сјеница, Зрењанин, Владичин Хан и Врање. Ови догађаји су уједно били и прилика за дискусију о положају младих на тржишту
рада, значају благовременог информисања младих о образовним
могућностима, стању и потребама тржишта рада, о стручној подршци каријерног саветника, те о његовом/њеном утицају на лични
и професионални развој младих, али и на економску ситуацију у
самој заједници. Најављене су и конкретне пројектне активности
које ће локални мобилни тим за каријерно вођење и саветовање
спроводити на територији општина/градова који учествују у
пројекту, током прве половине 2013. године.

Коме се обратити
У филијали Националне службе за запошљавање у Врању је
представљен Локални мобилни тим који ће се бавити каријерним
вођењем и саветовањем младих. Јасминка Станковић, саветник у
НСЗ, каже да тим окупља све релевантне актере из образовања,
запошљавања, Градске управе, привреде и невладиног сектора.
„Наш заједнички циљ је да помогнемо младима да изаберу адекватно занимање и развијају каријере, чиме доприносимо
смањењу незапослености. Обићи ћемо врањске школе, како би
ученици били информисани о томе коме могу да се обрате за помоћ приликом избора занимања. Важно је да прикупе потребне
информације о дефицитарним занимањима, броју незапослених

на евиденцији службе, мрежи средњих школа и понуђеним занимањима, али одлука мора бити њихова“, казала је Станковићева.
Мобилни тимови ће се у наредном периоду укључити у низ
активности, као што су: каријерно информисање и саветовање,
организовање посета студената специјализованим сајмовима и
посета запосленима на њиховим радним местима. Више од 200
заинтересованих присуствовало је промоцији мобилних тимова у
Бујановцу и Владичином Хану.

Допринос запошљавању младих
Локални мобилни тим за каријерно вођење и саветовање, кога
чини шест професионалаца чији је задатак да младима помогну у
одабиру правог занимања, представљен је и у просторијама Канцеларије за младе у Новом Пазару.
„Овај тим је настао како би могао да допринесе већој запошљивости младих. Наш циљ је да младима помогнемо едукацијом, да
их оспособимо и омогућимо да се ефикасније укључе у свет рада.
Они треба да знају где и коме да се обрате како би неке своје дилеме разрешили и добили све информације о одређеним образовним
профилима, наставку школовања, могућностима запошљавања и
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развоју каријере. Истовремено, намера нам је да подржимо послодавце, како би могли да што боље задовоље своје потребе и интересе. Очекујемо подршку и помоћ градске управе, као и других
чланова локалне заједнице, како бисмо остварили наше циљеве
и омогућили одрживост и реализацију овог пројекта“, изјавила
је Муенеса Гилић, координаторка Локалног мобилног тима за каријерно вођење и саветовање Нови Пазар, и најавила да ће сваке
друге среде, у просторијама Канцеларије за младе у Новом Пазару,
ЛМТ држати радионице на којима ће радити са онима који имају
проблеме и недоумице у вези са каријером. У све активности ће
бити укључена и Филијала Нови Пазар НСЗ, као један од главних
актера чијим се доприносом олакшава испуњење главног циља
пројекта - запошљавање младих.

Каријера какву желим
Локални мобилни тим за каријерно вођење и саветовање, који
чине представници институција и установа из области образовања, запошљавања и бриге о младима, представљен је и на трибини одржаној у Културном центру у Кикинди.
„Националним акционим планом препознато је да су у Србији
једна од најугроженијих категорија млади старости до 34 године.
Општина подржава програм развоја услуга каријерног вођења и
саветовања кроз механизме међуопштинске сарадње, а Локални
савет за запошљавање је увидео да млади имају продужено школовање због немогућности да дођу до првог запослења и одраде
приправнички и стручни стаж. Локалним акционим планом је издвојен новац за програме за приправнике и стручне праксе“, рекла
је Ђурђина Јеринкић, председница СО Кикинда и Локалног савета
за запошљавање.

Драгана Дукић, чланица Општинског већа задужена за омладину и спорт, истакла је да локална самоуправа има омладинско
предузетништво у плану за 2013. годину.
„Подржаваћемо младе предузетнике, оне који се баве израдом накита, тканина и сличних ствари. Као ресор за омладину
не можемо директно да решавамо проблем запослења, али и те
како можемо да подржимо њихове напоре да тај проблем трајно
реше. За почетак ћемо тим младим људима дати простор у којем
ће моћи да излажу и продају оно што направе. Заинтересовани још
увек могу да се пријаве“, рекла је Дукићева.
На трибини су представљени и резултати истраживања спроведеног међу 700 ученика другог и трећег разреда средњих школа,
који су истакли да су им веома значајни контакти са компанијама
и људима који већ имају каријере какве и они сами желе.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Изненађујући је податак да млади за информисање о каријери најмање користе друштвене мреже“, рекла је координаторка
Локалног мобилног тима, Наталија Милошев Станимиров, из Националне службе за запошљавање.

Развој система професионалне оријентације
У Општини Бор, као и у читавој Србији, већ неколико година
ради се на развоју система професионалне оријентације. Скоро
све основне школе у Бору формирале су своје стручне тимове и
реализују програм професионалне оријентације по одређеној методологији. Канцеларија за младе реализује програме за ученике
средњих школа, а Национална служба за запошљавање ради на
професионалној оријентацији незапослених. Школе су успоставиле сарадњу са предузећима, а Општина Бор је у Локалном акционом плану запошљавања утврдила свој интерес у развоју професионалне оријентације. У овом тренутку је важан задатак да се сви
друштвени актери повежу, како би се развиле интегрисане услуге у области професионалне оријентације и тиме постигли бољи
резултати. У том правцу значајну улогу има формирање Тима за
професионалну оријентацију на локалу (ТиПО). У просторијама
Општине одржан је први састанак за формирање овог тима, и то
у оквиру пројекта “Професионална оријентација у Србији”. Састанак су водиле Наташа Ранђеловић, координатор Тима за професионалну оријентацију у Бору, Лидија Начић, директор Филијале
Бор Националне службе за запошљавање и Гордана Матовић,
консултанткиња за подршку школама у програму професионалне
оријентације ученика. Присуствовали су директори и координатори тимова за професионалну оријентацију основних и средњих
школа, представници Националне службе за запошљавање, Канцеларије за младе и локалне самоуправе. На састанку је формиран
тим и представљен план рада ТиПО, дата анализа стања и потреба
свих актера и дат предлог израде Каталога услуга у области професионалне оријентације на локалу. У Бору, једином граду источне
Србије који је укључен у пројекат, у програму учествује седам основних школа.
Пројекат у који је укључена 731 школа у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ, у партнерству
са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и у сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије.
Циљ пројекта је успостављање одрживог и функционалног система професионалне оријентације у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији, у периоду од 2011. до 2015. године,
како би млади били оспособљени да промишљено, ваљано и реално одлуче о избору занимања, а потом и образовања, да планирају
каријеру и укључе се у свет рада.
У пројекту суделују бројни учесници из различитих сектора,
јер је успостављање функционалног и одрживог система професионалне оријентације у интересу целог друштва. Такође, пројекат
оснажује младе људе да буду активни грађани који учествују у
стварању боље будућности за себе, али и ширу заједницу. Заснива се на две компоненте - у школи и ван школе. У школи школски
тимови креирају радионице из области професионалне оријентације, а у канцеларијама за младе вршњаци оспособљавају младе
да науче како се бира занимање, планира каријера и тражи посао.
Циљна група овог пројекта су основци и средњошколци.
ЦЗИ
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Интеграција избеглих, интерно расељених лица и повратника

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ

У Блацу, Куршумлији, Сокобањи, Владичином Хану, Зајечару и Житорађи интерно расељена лица моћи ће да започну
или прошире пословне делатности кроз донације ЕУ. Сваки од корисника ће добити донацију у висини до 2.000 евра, у
виду опреме потребне за отпочињање или развој постојеће пословне активности, серију пословних и стручних обука,
као и континурано саветовање и подршку у пословању

П

редставници Делегације Европске уније у Србији, невладина организација “Енека” и републички Комесаријат
за избеглице Републике Србије реализују два пројекта
којима се пружа подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији. Пројектом ће бити подржано 80
избеглих, интерно расељених лица и повратника на територији
шест општина југоисточне Србије.
Пројекат под називом „Економско оснаживање као средство
за интеграцију избеглица, интерно расељених и повратника“ финансира Европска унија са 222.160 евра, а општине укључене у
пројекат издвојиће 26.400 евра. У Блацу, Куршумлији, Сокобањи,
Владичином Хану, Зајечару и Житорађи интерно расељена лица
моћи ће да започну или прошире пословне делатности кроз донације ЕУ. Сваки од корисника ће добити донацију до 2000 евра,
у виду опреме потребне за отпочињање или развој постојеће пословне активности, серију пословних и стручних обука, као и континурано саветовање и подршку у пословању. Обавезе корисника
ће бити да региструју своју пословну активност и одраде 15 сати
друштвено корисног рада за своју локалну заједницу.
У наведеним општинама је настањен највећи број интерно расељених и избеглих које већ дуже време не могу да пронађу посао
и обезбеде егзистенцију својим породицама. Основни циљ пројекта је допринос процесу интеграције ове групе становништва кроз
отварање радних места и запошљавање. Обавеза свих општина у
којима се програм спроводи је да из сопствених средстава учествују у његовој реализацији.
ЕУ ће са по 2.000 евра финансирати и 17 пројеката за покретање мини радионица и мануфактура избеглица, расељених и
социјално угрожених лица из општине Блаце. Право на донацију
намењену куповини материјалних средстава у циљу покретања
сопственог бизниса остварила су четири лица из редова социјално
угрожених, док су остали из редова избеглих и интерно расељених.
„Пројекат је званично започет у мају 2012. године, а трајаће до
краја јануара 2014. године. Потписани су уговори са лицима која
су остварила право на донацију која ће им помоћи да покрену свој
бизнис и самостално зарађују“, рекла је Марија Станковић, координатор у „Енеки“, додајући да је за овај пројекат у Блацу конкурисало 60 лица, а одабрано је 17 економски најисплативијих идеја.
Како су истакли представници локалне самоуправе, економска помоћ је веома значајна, јер пружа могућности за запошљавање и осамостаљивање избеглих и расељених лица која у тој
средини живе, али и за неразвијену општину Блаце, која нема финансијских могућности да сама помогне тим лицима.
„Општина Блаце суфинансирала је овај пројекат одређеном
сумом новца и ми ћемо се трудити да и у наредном периоду подржимо овакве и сличне пројекте и својим учешћем дамо допринос
њиховом остваривању“, рекао је председник Општине Блаце Радоје Крстовић, а начелница Општинске управе у Блацу, Милијана
Ђурковић Вучетић, подсетила је да ће корисници субвенција регистровати и обављати различите делатности.
„По пројектима који су прихваћени то ће бити: производња
пецива, гајење воћа, гајење поврћа, фризерски и козметички салон, угоститељство, грађевински радови, хемијско чишћење и
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друго. За сада су са овим лицима само закључени уговори о финансијској подршци њихових пројеката. Општини Блаце предстоји
да спроведе поступак јавних набавки за опрему која је потребна
за обављање делатности. Расељена лица ће у прве две године бити
само корисници те опреме, а после тога и власници исте“, рекла је
Милијана Ђурковић Вучетић.
Корисница овог финансијског подстицаја, Жељка Мусолин,
наглашава да ће њена породица, захваљујући опреми коју ће
добити, започети рад на хемијском чишћењу, прању и пеглању
одеће, јер су сматрали да то може донети профит, с обзиром да је
новина за Блаце.

У граду Зајечару у пројекат је укључено 20 породица, од чега
се четири финансирају из средстава локалне самоуправе која
учествује са 30%. У Сокобањи ће на овај начин бити збринуто 10
породица, са 16% учешћа општине. Конкурс је трајао до краја јануара, а у овом тренутку се обилазе породице које су конкурисале.
„Општина Владичин Хан је у току са финансирањем пројеката
за запошљавање избеглих и интерно расељених лица. На основу
Локалног акционог плана за избегла и интерно расељена лица и
конкурса Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, од 2009. године до данас на подручју општине овај вид помоћи добило је једанаест породица, а осам се налази у процесу
реализације у оквиру програма. Сваке године општина учествује
издвајањем 5% средстава“, кажу у Повереништву за избеглице
Општине Владичин Хан.
Недавно је завршен пројекат “Подршка запошљавању и
унапређењу живота интерно расељених лица у Србији” и 122 лица
су добила донацију од 2.000 евра за покретање сопственог бизниса. Помоћ су добили они који живе на подручју општина Алексинац, Гаџин Хан, Куршумлија, Мерошина, Прокупље и Власотинце. Овај пројекат је финансиран из претприступних фондова ЕУ
са 334.029 евра, а општине укључене у пројекат и Фондација за
отворено друштво из Београда издвојиле су 40.000 евра. У оквиру
овог пројекта већ је организована стручна обука, праћење и саветовање, са циљем да се допринесе одрживости подржаних малих
породичних бизниса.
ЦЗИ
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„Фрајла“ из Кикинде

НЕЦАНЕ ЧИПКЕ НЕКАД И САД
„Без финансијске подршке Националне службе се не бих ни определила да покренем своју радионицу. Имала сам разбој
и машине, а добијена средства су ми омогућила да првих годину дана могу да планирам свој посао и тражим тржиште.
Обука коју сам прошла помогла ми је да разумем основе предузетништва“, каже Данијела Арађански
Данијела Арађански једина је жена млађа од 30 година у Србији која влада техником израде нецане чипке и враћа у свакодневицу мотиве које имамо само у сећању. Након неколико година
студија на филолошком факултету, одлучила је да крене стазама
својих бака, које су јој оставиле у наслеђе дар и љубав према ручном раду. Под њеним прстима настају јастуци, ткана ћебад, завесе,
упечатљиве хаљине, огртачи и џемпери. Како каже, поред великог
задовољства, овај древни занат омогућава јој да живи лепо и да
не страхује од немаштине. За њеним моделима влада помама, а
успех је уследио након година учења и упорног рада.

сам убацивала трикотажу коју комбинујем са хекланом чипком
и тканим стварима. То се показало као пун погодак, јер су модели
врло интересантни, а цена приступачнија. Некад не могу да будем
толико слободна као што бих волела, јер морам мислити и на то да
ће неко тај комад гардеробе пожелети да носи и на послу. За моделе је карактеристично да могу да се носе на више начина, па тако
једна хаљина може бити и капут и туника“, објашњава Данијела и
додаје да је задовољна условима које је Министарство економије и
регионалног развоја створило за занатлије које имају сертификат
за ручну производњу.
„Хеклање и вез сам савладала још као мала, уз баку. Касније
сам почела да правим накит, сликам, вајам, а онда 2004, као студент, у паузи школовања, дошла сам у родни град и чула за овдашњу задругу ‚Уникат‘, коју је водила група жена. Биле су отворене
за младе, па сам тамо од парања ципзара и преправки гардеробе
стигла до рада на разбоју и израде нецане чипке“, прича Данијела
Арађански, добитница награде за најбољег младог аутора у оквиру изложбе рукотворина „100 жена - 100 минијатура“ и наглашава
да је све што зна практично научила у „Уникату”, уз велику подршку људи из београдске „Етно мреже”.
„Нецана чипка заборављена је у Србији. Она се у оквиру ‚Етно
мреже‘ појавила тек 2008. године, када је моја учитељица научила
технику израде нецане чипке од своје баке и пренела је и нама“,
каже Данијела, која је на ову обуку била укључена кроз програм
Националне службе за запошљавање.
Данијела је у међувремену постала и учитељ за израду нецане чипке. У Сокобањи је у оквиру програма јавних радова, које
у сарадњи са НСЗ спроводи „Етно мрежа“, овој техници научила
десетак жена, а одржала је и обуке за рад на разбоју. Зарађени
новац уложила је у куповину шиваћих машина, да би пре годину
и по дана регистровала своју радионицу „Фрајла”, искористивши
субвенцију Националне службе за запошљавање за покретање
сопственог посла.
„Без ове финансијске подршке се не бих ни определила да
покренем своју радионицу. Имала сам разбој и машине, а добијена средства су ми омогућила да првих годину дана могу да планирам свој посао и тражим тржиште, јер сам била сигурна да ћу
испунити све своје обавезе према држави. Такође, обука коју сам
том приликом прошла је била јако корисна и помогла ми да разумем основе предузетништва, нарочито рачуноводствени део, део
према држави, купцима, тржишту. Морала бих потражити неку
помоћ да није било тога“, прича Данијела и наглашава да је њена
првобитна идеја била да у својој радионици производи ствари на
изворни начин, али са модерним печатом.
„И заиста, у почетку сам имала искључиво ручно рађене, ткане и хеклане предмете чија је цена, наравно, доста виша. На тржиште сам их пласирала преко радњи за продају уникатне робе.
Међутим, убрзо се показало да треба да будем и произвођач и
продавац и менаџер. Почела сам да правим и нове моделе, у које

Бесплатна публикација о запошљавању

„У првој сам групи пореских обвезника, па су порези и обавезе
које плаћам држави подношљиви. Међутим, уколико бих проширила своју радиност и запослила радника, који ми је и те како неопходан, не бих могла да издржим обавезе, порезе и доприносе које
то запошљавање носи. Такође, отежавајући фактор је што ова врста рада у друштву није изједначена са осталим пословима. Схвата
се као хоби, а не посао од кога се може живети. Други проблем је
што у Србији не можете да купите памук са лиценцом о пореклу,
што касније ствара проблеме приликом извоза“, објашњава млада
предузетница која ће уз финансијску подршку локалне самоуправе, током октобра, својим суграђанима приредити и изложбу са
темом „Нецане чипке некад и сад”.
А.Б.
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Обновљиви извори енергије у Србији

рЕгУлаТива поТЕнЦијала
Биомасу је најбоље користити за загревање простора у домаћинствима, као замену за ложење
мазута и угља у топланама, за производњу струје и биогорива. Већи део биомасе из дрвета могао би
да се користи за производњу пелета и топлотне енергије, а пољопривредна биомаса за когенерацију
електричне и топлотне енергије и производњу биогаса

О

граничене резерве фосилних горива (нафте, угља, природног гаса), као и штетан утицај на животну средину
услед емисије угљен-диоксида приликом сагоревања
ових горива, подстакле су индустрију и потрошаче на све
већу употребу обновљивих извора енергије (биомасе, соларне, хидро и енергије ветра), како у свету, тако и код нас. Бројне
анализе показују да је биомаса највећи ресурс обновљивих извора
енергије (ОИЕ) у Србији. Подаци Министарства енергетике, развоја
и заштите животне средине показују да укупни процењени потенцијал биомасе код нас износи око 3,3 милиона тона еквивалента
нафте годишње. Из угла енергије која се теоретски може произвести, ова количина биомасе у сразмери је са двадесетпетогодишњом
производњом струје у ХЕ „Ђердап“.
Могућности коришћења биомасе зависе од енергетског микса,
односно да ли се потенцира производња електричне или топлотне
енергије, или можда за производњу биогорива за саобраћај. Оно
што је свима заједничко јесте да је неопходна законска регулатива, и пре свега регулатива потенцијала, како се не би користили
превише и на неадекватан начин, па да не дође до конфликта између производње хране и енергије.
Биомаса је органска супстанца биљног или животињског
порекла (дрво, слама, биоразградиви остаци из пољопривредне
производње, стајско ђубриво, органски део комуналног чврстог
отпада), која се као извор обновљиве енергије може користити за
производњу топлотне и електричне енергије и за производњу течних и гасовитих горива - биоетанола, биодизела и биогаса.
Енергетски потенцијал биомасе од шумарства и дрвне индустрије, настале приликом сече и прераде дрвета, у нашој земљи се
процењује на приближно један милион тона еквивалентне нафте.

Шта је биомаса?
Биомаса као обновљиви извор енергије је биоразградљива материја настала у пољопривреди, шумарству и пратећој
индустрији и домаћинству и обухвата биљке и делове биљака,
гориво добијено од њих, остатке биљног и животињског порекла настале у пољопривреди, остатке у шумарству и биоразградиве остатке прехрамбене и дрвне индустрије који не садрже
опасне супстанце. С друге стране, биомаса нису фосилна горива, папир, делови тела животиња, индустријски и комунални
отпад. Имамо неколико врста биогорива - биоетанол, биометанол, биодизел, биогас, биоводоник, чисто биоуље, биодиметилетар... Разликујемо горива прве и друге генерације, а све више
се говори и о трећој и четвртој генерацији. Будућа примена биогорива односиће се на коришћење лигноцелулозних материја
и добијање, пре свега, еквивалената дизел горива. У последњих
десетак година обављено је доста истраживања биомасе и потенцијал у Србији је процењен на око 3,2 милиона тона еквивалента нафте, по милион и по из пољопривреде и дрвне масе.
Основни производи дрвне биомасе су огревно цепано
дрво, дрвна сечка и пелете. Огревно дрво мора да садржи мање
од 25 одсто влаге, а за један метар цепаног дрвета потребно
је око два метра облог дрвета. Дрвна сечка се добија уситњавањем огревног дрвета, у грађевинској индустрији и парковима. Сечка је посебно погодна за јавно даљинско грејање због
поузданих аутоматских система. Најмања влажност је у пелетима, од осам до 10 одсто, због чега имају и највећу енергетску
вредност. Дрвни отпаци и пиљевина се мељу у дрвно брашно,
а затим сабијају у пелете. Количина од око 16 килограма је довољна за једнодневно грејање објекта од 80 квадрата.
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Око 1,7 милиона тона еквивалентне нафте потиче од пољопривредне биомасе - пољопривредног отпада и остатака из ратарства,
укључујући и течно стајско ђубриво. Осим остатака из ратарства
за производњу хране у Србији, постоје велике могућности и за наменско узгајање биомасе, које неће конкурисати производњи хране.
Биомасу је у Србији најбоље користити за загревање простора у домаћинствима, или као замену за ложење мазута и угља у
топланама, као и за производњу струје, коришћењем остатака из
пољопривреде и за производњу биогорива. Већи део биомасе из
дрвета могао би да се користи за производњу пелета и производњу
топлотне енергије, а пољопривредна биомаса за когенерацију
електричне и топлотне енергије и производњу биогаса.

Амбициозни план Министарства енергетике да до 2020. године удео ОИЕ у укупној потрошњи енергије достигне 27%, поставља
бројне изазове пред произвођаче и кориснике енергената на бази
ОИЕ. Тржиште биомасе код нас није довољно развијено, а један од
узрока је и недовољна конкурентност енергената од биомасе. Тачније, постигнут је одређени ниво искоришћења шумске биомасе,
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као и остатака у пољопривреди, али тако добијени производи се
готово у целини извозе.
Ови енергенти симболично учествују у супституцији скупих увозних енергената или електричне енергије која се користи
за грејање. На повећању учешћа биомасе у енергетском билансу
земље треба предузети низ корака, а први и најједноставнији је
да се категоризација биомасе адекватно примени на постојеће фискалне и законске оквире у нашој земљи. Данас имамо парадоксалну ситуацију да су енергенти на бази биомасе, као што су пелет
и брикет, оптерећени општом стопом пореза на додату вредност
од 20%, док су конвенционални енергенти који се користе у исте
сврхе, као што су природни гас и огревно дрво, опорезовани посебном стопом ПДВ-а од 8%.
Национална асоцијација за биомасу - „Сербио“ покренула је
иницијативу за адекватну категоризацију биомасе и енергената
добијених од биомасе, пре свега адекватан порески третман, у
складу са пореском стопом осталих енергената. Иницијатива се
заснива на измени и допуни Правилника о утврђивању добара и
услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ, тако да
се и огрев на бази биомасе, у који спадају сечка, пелет и брикет,
оперезује посебном пореском стопом од 8%.
„С обзиром да се скоро сав брикет и пелет извози, држава не
остварује приход од ПДВ, тако да смањење пореске стопе не би ни
могло да доведе до смањења прихода у буџету, већ би еколошки
чиста горива постала конкурентнија на домаћем тржишту, чиме
би се постигла већа супституција увозних енергената домаћим,
али и остваривање већих прихода од ПДВ“, рекао је Томислав Мицовић, представник Националне асоцијације за биомасу - „Сербио“,
на представљању ове иницијативе у београдском Медија центру
и најавио да ће упутити захтев за смањење ПДВ-а Министарству
финансија и привреде, да би се пореска стопа на огрев на бази
биомасе изједначила са стопом опорезивања конвенционалних
енергената који се користе за грејање, као што су природни гас и
огревно дрво.
Мицовић је истакао да држава тренутно скоро не остварује
приход од ПДВ-а на сечку, пелет и брикет, јер се 90 одсто про-

изводње извози, тако да смањење пореске стопе не би довело до
смањења прихода у буџету.
„Смањењем стопе ПДВ-а на осам одсто повећала би се искоришћеност биомасе у Србији, а еколошки чиста горива постала би
конкурентнија на домаћем тржишту, чиме би се постигла замена
увозних енергената домаћим „, казао је он и додао да би се на тај
начин повећао приход од ПДВ-а, развили потенцијали локалних
заједница у које све више произвођача биоенергената желели да
улаже и отворила би се нова радна места.
Представник Ресурс центра из Мајданпека, Борис Илијевски,
истиче да је биомаса велики неискоришћени потенцијал Србије.
„Из угла енергије која се теоретски може произвести, та количина биомасе је у сразмери са производњом струје у Ђердапу
током 25 година. Амбициозан план Министарства енергетике да
до 2020. године удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи достигне 27 одсто, тешко ће бити остварив, уколико се не
помогне произвођачима. Уместо да ЕПС део угља замени српском
биомасом, то ће учинити чешка електропривреда“, казао је Илијевски.

Председник организације „Сербио“, Војислав Милијић, казао
је да су процене да се у Србији годишње произведе око 200.000
тона дрвених пелета, док је производња пољоприврдног пелета (од
сламе) мања.
„Очекујем да ће у Војводини производња пољопривредног
пелета у наредној години достићи 500.000 тона, јер би требало
да се подигну нова постројења“, казао је Милијић. Он је додао да
се годишње производи и око 100.000 тона дрвене сечке. Милијић
је као илустрацију неадекватног коришћења обновљивих извора
енергије истакао да се сечка у свету користи углавном као гориво
у електранама и топланама, док се у Србији највише употребљава
у фабрикама иверице.
„Сербио“ (www.serbio.rs) је професионална организација
која окупља произвођаче енергената од биомасе, произвођаче и
дистрибутере котловских постројења на биомасу, као и удружења
власника шума, еколошка и друга удружења заинтересована за
енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије.
А.Б.

Пилот пројекат
Представници Владе Србије, Града Београда и Амбасаде Швајцарске потписали су крајем претходне године споразум о заједничком пилот пројекту Швајцарске и Србије у области обновљивих извора енергије, односно коришћењу биомасе са поља Пољопривредне
корпорације Београд (ПКБ). Споразум су у Влади Србије потписали министарка енергетике, развоја и заштите животне средине Зорана
Михајловић, градоначелник Београда Драган Ђилас и амбасадор Швајцарске у Србији Жан-Данијел Рух.
Циљ пројекта је коришћење биомасе као обновљивог извора енергије за производњу топлотне и електричне енергије за грејање
пластеника ПКБ у Падинској Скели, оближње школе и психијатријске болнице, као и производња и продаја електричне енергије Електропривреди Србије (ЕПС), али и за унапређење енергетске ефикасности школе и психијатријске болнице.
Сваке године после жетве на пољима ПКБ остаје велика количина неискоришћене отпадне биомасе (сојина слама, кукурузовина
и слично) која представља значајан енергетски извор и која ће сада бити искоришћена. ПКБ је пре три године изградио постројење за
производњу за комбиновану производњу енергије, снаге 1,5 мегавата, за загревање пластеника површине око једног хектара, за шта се
користи сојина слама као основно гориво. Укупна инвестиција у ново постројење износи око 2,58 милиона евра, а улагање у мере енергетске ефикасности износи још око 2,58 милиона евра. За изградњу инфраструктуре потребно је улагање од 2,57 милиона евра.
Укупна потребна топлотна снага за грејање објеката у Падинској Скели износи око три мегавата (за пластенике површине једног
хектара потребно је 1,5 мегавата, за управну зграду од 130 метара квадратних потребно је око 25 киловата, за школу око 600 киловата
и за болницу 1,3 мегавата). Ово је први пројекат који обухвата комбиновану производњу топлотне и електричне енергије из обновљивог
извора у Србији. У Министарству очекују да тај пилот пројекат у будућности одигра пионирску улогу у увођењу таквог вида комбиноване
производње енергије и у другим крајевима Србије.
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адрЕсЕ филијала нсЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

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

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
ЗапоШЉава
ЗапоШЉаваЊe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
З
ЗапоШЉаваЊe
ЗапоШЉ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

