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Десета регионална конференција о безбедном и профитабилном
инвестирању у енергетику најавила сарадњу и повезивање
балканских земаља у циљу веће енергетске безбедности и
сигурности

ОБНОВА БРОДАРСТВА И
БРОДОГРАДЊЕ

Учесници панел дискусије су констатовали да је водни саобраћај
неоправдано запостављен у односу на остале видове транспорта,
пре свега путни и железнички, у које држава највише улаже.
Потребно је обновити српску флоту, оживети домаћу бродоградњу и
укључити пратећу индустрију

ГАРАНЦИЈА
ЕВРОПСКОЈ ОМЛАДИНИ
Незапосленост младих у ЕУ треба да се реши новим пројектом
којим се гарантује понуда радних места, обука или даље
усавршавање. Циљ је да се младима пружи прилика да се
усавршавају, запосле или стажирају, као и да се до 2014.
пронађе посао за 2 милиона незапослених омладинаца
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Десета регионална конференција о безбедном и профитабилном
инвестирању у енергетику: „Балкан - нови европски извор енергије”,
одржана је протекле недеље у београдском Сава центру. На овом значајном скупу акценат је стављен на обезбеђивање услова за сигурне
инвестиције, а циљ је био да се темељно размотре елементи финансирања енергетских пројеката, укључујући анализе стања, предности и
евентуална побољшања у инвестиционом поступку. Проф. др Зорана
Михајловић, министарка енергетике, развоја и заштите животне средине, најављујући сарадњу и повезивање балканских земаља у циљу
веће енергетске безбедности и сигурности, оценила је да земље Балкана морају да се, поред постојеће Енергетске заједнице Југоисточне
Европе, много више међусобно повежу у енергетској политици.
Од 36.000 километара европске водне мреже 1.680 припада
Републици Србији. Овај велики саобраћајни потенцијал мало је искоришћен, иако је водни транспорт веома економичан и најчистији
вид транспорта, има најмању потрошњу погонске енергије и захтева најмање материјала за градњу превозних средстава. Унапређење
мреже пловних путева и повећање учешћа водног транспорта у укупном обиму превоза у Србији је приоритет Министарства саобраћаја,
које је на прошлонедељном панелу „Реке Србије: како до ефикаснијег
водног транспорта“ представило досадашње резултате у овој области.
Објављени су и планови за почетак обнове српског бродарства и бродоградње, као и улагања од 345 милиона евра у унапређење пловних
путева Дунава, Саве, Тисе и канала Дунав-Тиса-Дунав.
Четрдесет и две незапослене особе са инвалидитетом са евиденције београдске филијале НСЗ тренутно похађају обуку за рад на
рачунару, у школи B.A.Y. com. Обуку је за потребе тржишта рада организовала Национална служба за запошљавање.
„Полазници основног курса су различите старосне доби, од тек
пунолетних до оних пред пензију. Нажалост, немају сви приватне
рачунаре. Међу полазницима има људи са радним искуством у програмима које учимо, оних са врло малим искуством, али и оних без
икаквог искуства у раду на рачунару. Радимо по одобреном програму
за особе са инвалидитетом. Циљ нам је да уз систематичан и темељан
рад обезбедимо да сви полазници савладају програм обуке и успешно положе завршне тестове из свих програма”, каже Будимир Пуљевић, инжењер електротехнике и власник школе B.A.Y. com.
Основни концепт Националне службе за запошљавање у раду
са особама са инвалидитетом усмерен је на обезбеђивање услова за
њихово равноправно укључивање на отворено тржиште рада и афирмацију једнаких могућности у запошљавању. Особе са инвалидитетом се укључују у програме и мере НСЗ како би се повећале њихове
компетенције и конкурентност, у складу са захтевима тржишта рада.
Крајем фебруара у Смедереву је започета реализација обука за особе
са инвалидитетом - обука за пословне секретаре и аранжере цвећа.
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Пољопривреда у Србији

ГДЕ ЈЕ ЧАРОБНИ ШТАПИЋ?
Требало би на време предузети мере како би се спречио даљи пад производње у пољопривреди и
прерађивачко-прехрамбеној индустрији. Едукација и спремност за примену нових техничко-технолошких
решења остају у домену пословних одлука самих произвођача

Р

езултати пословања пољопривреде у Србији у 2012. години су знатно слабији у односу на претходне две године,
али би и поред тога требало да обезбеде потребе земље
у храни, скромну упосленост прерађивачке индустрије,
као и минималан извоз традиционално извозних производа. Велики пад физичког обима производње у пољопривреди,
за око 17,5%, последица је пословања у неповољним климатским
и отежаним економско-финансијским условима. Према подацима који су недавно саопштени на седници Удружења за пољопривреду и прехрамбену индустрију Привредне коморе Србије,
производња пшенице мања је за 8 одсто, кукуруза за 45,5 одсто,
сунцокрета за 15,3, соје за 36,3, шећерне репе за 17,5 одсто, а уљане репице за чак 55 одсто. Производња дувана бележи пад од 18,3
одсто, а кромпира за 35,2 процента. И у производњи воћа и поврћа видљиво је значајно смањење. Надлежне институције су се
сложиле са стручним проценама да је пад производње од близу
18% у 2012. години резултат суше, али и низа других околности.

Влада Србије је још крајем августа прошле године усвојила
мере за превазилажење последица суше, које су подразумевале
ослобађање пољопривредника одређених финансијских обавеза
или њихово одлагање, интервенције на тржишту да би се обезбедила стабилност у снабдевању и цене, као и новчану помоћ
пољопривредницима повећањем подстицаја. Истакнуто је да
мере омогућавају додатни почек (грејс период) од годину дана за
субвенционисане краткорочне и дугорочне аграрне кредите, током којег пољопривредници неће враћати главницу, а наставиће
уговорено плаћање камате. По тој одлуци регистрована пољопривредна газдинства су ослобођена плаћања накнаде за одводњавање и наводњавање за 2011. и 2012. годину.
И поред тога, стручњаци сматрају да би у овој години требало превентивно предузети још неке мере. Разлога за то има много. Један од њих је и чињеница да су наводњаване површине у
Србији најмање у Европи, без обзира на то што је, према речима
Наталије Богданов, професорке на Пољопривредном факултету,
услед методолошких ограничења практично немогуће спровести
такву врсту компарације. Наиме, дефиниција пољопривредних
површина у Србији битно се разликује од дефиниције „Евростата”, јер се у нашим условима пашњаци и ливаде не наводњавају.
Сви који су се осетили позванима у вези са малим наводњаваним
површинама и недовољним инвестирањем у ову област, најавили
су у наредним годинама инвестиције којима ће се омогућити наводњавање ништа мање од 1,5 милиона хектара.

На питање да ли постоји реално економско оправдање за тако
велики број хектара и којим средствима би се ти системи градили, професорка Богданов каже да претходна искуства у Србији
указују да сама изградња система за наводњавање није решење
проблема. Наиме, без пратеће инфраструктуре (нпр. електричне
енергије) наводњавање постаје прескупа агротехничка мера, с
обзиром на високу потрошњу горива. Уз то, не сме се заборавити да наводњавање доприноси великој деградацији земљишта
и његовом исцрпљивању (пример наводњавања шећерне репе у
Срему), а да су дефицит падавина и потреба за наводњавањем
најизраженији управо у подручјима где се већ осећају последице
еолске ерозије, нпр. у Банату.
Мишљење професорке Богданов је да наводњавање није чаробни штапић којим је могуће решити све проблеме суше. Осим
наводњавања, решење треба тражити и у измени сортимента који
се може брже прилагођавати климатским променама. Да би се
инвестиције у наводњавање исплатиле, неопходна је и коренита промена производне структуре, с много више поврћа, индустријског и крмног биља у односу на садашње површине. Осим на
раст приноса у биљној производњи, велики ефекат би се постигао
и појефтињењем кабасте хране, односно већом заступљеношћу
сточарства и његовом већом конкурентношћу. Овај смер деловања заснива се на едукацији произвођача и њиховој бољој информисаности. Захтева континуиране и прилагођене програме обуке, промоције и слично. Истина је да државни програм подршке
укључује подстицај за набављање система за наводњавање, али
су едукација и спремност за примену нових техничко-технолошких решења ипак у домену пословних одлука самих произвођача.
					
СМЦ

Сива економија
Комерцијални директор ,,Жито Војводине”, Здравко Шајатовић, тврди да је највећи проблем привреде, па и прехрамбене индустрије, сива економија. По његовим речима, од 800.000
тона пшенице која се налази у мељави, чак половина је у сивој
зони, укупне вредности око 50 милијарди динара. Када би се
само овај проблем решио, буџет Србије скоро да не би имао
проблема. Због постојања сиве зоне, млинови у Србији мељу
губитке и постепено се гасе. Према мишљењу секретара Регионалне привредне коморе у Суботици, Ивана Војнића Тунића,
потребно је пооштрити и контролу на границама, јер увозимо
много меса, често лошег квалитета, које до нас стиже када се у
земљама ЕУ обнављају робне резерве.

ЦОНГРАД пројекат

ИЗМЕЂУ ДИПЛОМЕ И ТРЖИШТА РАДА
Прво регионално истраживање о дипломираним студентима спроводи се у периоду од марта до јуна 2013.
године, у оквиру Темпус пројекта ЦОНГРАД. Учесници су универзитети и високе школе из Србије, Црне Горе
и Босне и Херцеговине, у сарадњи са универзитетима из Немачке, Чешке, Финске и Шпаније

Ш

ири циљ ЦОНГРАД пројекта је да омогући високошколским установама у Србији, Црној Гори и
Босни и Херцеговини континуирано спровођење
претраге дипломираних студената, са циљем побољшања студијске понуде и олакшавања процеса
непрестане модернизације. Очекује се и да пројекат допринесе
унапређењу процеса самоевалуације институција, систематским
прикупљањем поузданих информација о вези између понуде
студијских програма и каснијег запошљавања дипломираних
студената, као и да омогући вредновање реформи високог образовања и промена у студијским програмима у последњој деценији.
Узимајући у обзир претходне услове студирања и професионалне
каријере дипломираних студената, пројекат има за циљ и општи
увид у специфичне услове транзиције из високог образовања на
тржиште рада одређене земље.

за запошљавање које нуде својим студијским програмима, али и у
услове тржишта рада.
Пројекат ће се бавити питањима уписа студената и курикулума, стратешким одлучивањем и потражњом на тржишту рада, са
циљем да се омогући високошколским установама у Србији, Црној
Гори и Босни и Херцеговини да континуирано спроводе претрагу
дипломираних студената, у циљу побољшања студијске понуде и
олакшавања сталног процеса модернизације.
Обраћајући се широком спектру актера - влади, студентима,
високошколским установама, послодавцима, струковним удружењима, будућим студентима и њиховим родитељима, пројекат
ће уз статистичку анализу обезбедити и описне податке и покушати да објасни узроке евентуалног професионалног успеха. Предвиђена је израда комплексне студије која би обезбедила повратне
информације не само о степену професионалног успеха, већ и о
разноврсности димензија успеха у каријери и о различитим факторима који директно доприносе професионалном успеху. Ово
ће бити анализирано не само у вези са националним просеком
дипломираних студената или дипломаца из различитих области
студирања, већ и у вези са улогом профила појединих високошколских установа и студијских програма.

Стандарди

У току почетног истраживања биће спроведено прикупљање
података, верификација и анализа, које ће бити праћене интерпретацијом података и састављањем извештаја. Биће одржане и
радионице о стратешком менаџменту, базиране на извештајима
високошколских уставнова свих земаља партнера, а најављена је
и организација регионалних конференција. Резултати ће се користити за развој акционог плана за будуће претраге дипломираних
студената, укључујући и друге високообразовне институције у
земљама Западног Балкана. Дистрибуција података ће се вршити преко веб-сајта пројекта, саветовалишта за избор занимања и
кроз манифестације за нове дипломиране студенте, као и отворена
медијска дешавања која ће бити организована у високошколским
установама земаља партнера.
Један од разлога за овакав истраживачки подухват у вези са
студентима који су дипломирали 2007, односно 2012. године, јесте
и чињеница да високообразовне институције у три земље партнера немају систем са практичним показатељима за процену реформи високог образовања и курикуларних промена у последњој
деценији, у оквиру Болоњског процеса, а који би омогућио стратешко одлучивање. Истовремено, у овој области недостаје потребно знање и стручност. Управо зато ће увођење претраге дипломираних студената као праксе на високообразовним институцијама
у земљама Западног Балкана омогућити бољи увид у могућности
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Ставови везани за упис и студијске програме у високообразовним институцијама земаља учесница у пројекту су тренутно неповезани и развијани без узимања у обзир могућности
запошљавања њихових дипломираних студената и потреба
тржишта рада. Другим речима, самоевалуација институција
спроведена на основу систематског прикупљања поузданих
информација о везама између студијске понуде и каснијег
запошљавања и рада дипломираних студената се не практикује. Проблем се мора брзо решити, имајући у виду да према
стандардима за акредитацију високошколских (ВШУ) установа
у свим овим земљама, ВШУ морају имати инфраструктуру и
услове за редовно и систематско прикупљање свих потребних
података неопходних за самоевалуацију институције. ВШУ су у
обавези да редовно систематски прикупљају повратне информације од својих дипломираних студената о њиховим каријерама и релевантности стечених компетенција у току студија.

Уместо да се фокусира само на уску повезаност између нивоа
и области студија са категоријом прихода, статуса и занимања,
биће примењен детаљнији приступ успешности у каријери. Истражиће се широк спектар аспеката запошљавања и рада (нпр. статус
запослености, плата, радно време, врста уговора, типични радни
задаци, радно окружење, захтеви посла, задовољство послом, коришћење знања и веза између нивоа образовања и нивоа сложености радних задатака). На овај начин ће се обезбедити детаљнија
анализа везе између захтева тржишта рада и друштва у целини.
СМЦ
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Реке Србије: како до ефикаснијег
водног транспорта

ОБНОВА
БРОДАРСТВА И
БРОДОГРАДЊЕ

Учесници панел дискусије су констатовали да
је водни саобраћај неоправдано запостављен у
односу на остале видове транспорта, пре свега
путни и железнички, у које држава највише улаже.
Потребно је обновити српску флоту, оживети домаћу
бродоградњу и укључити пратећу индустрију
Од 36.000 километара европске водне мреже 1.680 припада
Републици Србији. Овај велики саобраћајни потенцијал мало је
искоришћен, иако је водни транспорт веома економичан и најчистији вид транспорта, има најмању потрошњу погонске енергије
и захтева најмање материјала за градњу превозних средстава.
Унапређење мреже пловних путева и повећање учешћа водног
транспорта у укупном обиму превоза у Србији је приоритет Министарства саобраћаја, које је на прошлонедељном панелу „Реке
Србије: како до ефикаснијег водног транспорта“ представило досадашње резултате у овој области. Објављени су и планови за почетак
обнове српског бродарства и бродоградње, као и улагања од 345
милиона евра у унапређење пловних путева Дунава, Саве, Тисе и
канала Дунав-Тиса-Дунав. Предвиђено је улагање 267,7 милиона
евра у 29 пројеката на Дунаву, 14,4 милиона евра у 13 пројеката на
Сави, 16 милиона евра у девет пројеката на Тиси и 47 милиона евра
у канал Дунав-Тиса-Дунав за 30 пројеката.
„У европским земљама се на рекама реализује 40 одсто укупног транспорта. У Србији је тренутно недовољно искоришћен потенцијал водних путева и проценат робе превезене на овај начин у
2011. години био је 8,69 одсто. Предвиђено је да се овај обим до 2027.
године повећа за 30 одсто“, рекла је Мирјана Трифуновић, помоћница министра саобраћаја, и подсетила да робни промет на Дунаву
чини 80 до 90 одсто укупног промета робе на свим унутрашњим
водним путевима. Према статистичким подацима, у 2011. био је
већи за 11 одсто, док је те године у Европи на Дунаву промет робе
пао за око 10 одсто.

„Да би водни транспорт био ефикаснији, потребна су лобирања
за његово веће коришћење, законодавне и институционалне реформе, али и рехабилитација пловних путева и унапређење водне
инфраструктуре и оживљавање бродарства. Један евро уложен у
пловне путеве еквивалентан је 1,83 евра уложених у друмске путеве, а 6,57 евра у железницу“, казала је Трифуновићева, која се
сложила да је потребно обновити посрнулу српску флоту, оживети
домаћу бродоградњу и укључити пратећу индустрију, о чему је већ
разговарано са Министарством финансија и привреде. Планирана
је израда мини студије изводљивости која ће дати препоруку како
да се обнови српска флота.
Државни секретар Миодраг Поледица је рекао да је Европска
комисија половином деведесетих година прошлог века дала посебно место унутрашњем водном транспорту, дефинисањем Европске транспортне мреже, што подржава и Генерални мастер план за
транспорт у Србији.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Србија има спремне планове за развој инфраструктуре у водном саобраћају, а од идуће године почиње нов буџетски период ЕУ
и могу се очекивати велике донације за реализацију разних пројеката. Морамо да размишљамо и о развоју лука и домаће флоте, у
супротном, сва роба и путници превозиће се другим бродовима,
због чега разматрамо да направимо програм за оживљавање бродарске индустрије“, додао је Поледица.

Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Слободан Милошевић, рекао је да у Србији има 939 пловних објеката, од чега је повремено активно 643. Забрињавајући
су подаци да је просечна старост српске флоте преко 40 година, а
дозволу за пловидбу има свега 311 бродова. Применом комплетне
регулативе око 80 одсто бродова било би неупотребљиво и већина
ускоро неће моћи да плови ван Србије због почетка примене нових
европских прописа. Милошевић је нагласио да је неопходно модернизовати српску флоту и да су потребни нови танкери за превоз
нафтних деривата, житарица и руда, као и контејнерски саобраћај,
што се тешко може реализовати без јачег учешћа државе у финансирању.
Љубиша Михајловић, директор Дирекције за водне путеве,
најавио је да ће за неколико месеци бити готови пројекти за радове
на првих шест (од 24 критичне деонице) најкритичнијих деоница
на Дунаву, од Бачке Паланке до Земуна, што ће ЕУ финансирати са
око 10 милиона евра. За неколико месеци биће расписани тендери,
а радови ће почети током идуће године. До краја године почеће и
први радови на обнови пловног тока Саве.
Србија се налази на главном европском водном току, а Европска унија је опредељена да у многим аспектима интензивира
директна финансијска улагања. Представници Делегације ЕУ у Србији и Европске банке за обнову и развој најавили су да ће наставити да помажу Србију и овој области.
„Транспорт водним путевима знатно је економичнији, ефикаснији и безбеднији и намеће се као логичан избор. Водни транспорт, као интегрални део интермодалног транспорта, омогућава
превазилажење проблема загушења и кашњења у дистрибуцији
робе. Подржавамо у потпуности и нови концепт Европске уније о
интеграцији водног, друмског и железничког саобраћаја, што је
и предвиђено Мастер планом и Србији отвара широк простор за
укупни привредни развој“, недавно је изјавио министар саобраћаја
Милутин Мркоњић и додао да све европске транспортне стратегије истичу предности унутрашње пловидбе, као и да Србија са
постојећом мрежом пловних путева представља сигуран трансевропски коридор.
А.Б.
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Регионална конференција о безбедном и профитабилном инвестирању у енергетику

БАЛКАН - НОВИ ЕВРОПСКИ
ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ
„Балкан заслужује много више пажње у области енергетике, јер представља најкраћи и
најпрофитабилнији пут између истока и запада, а може да буде и најсигурнији. Треба искористити ту
значајну предност геостратешког положаја“, рекла је Зорана Михајловић, министарка енергетике, развоја и
заштите животне средине

Д

есета регионална конференција о безбедном и профитабилном инвестирању у енергетику: „Балкан - нови
европски извор енергије”, одржана је протекле недеље
у београдском Сава центру, уз подршку и покровитељство Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине Републике Србије. На овом значајном скупу акценат је стављен на обезбеђивање услова за сигурне инвестиције, а циљ је био да се темељно размотре елементи
финансирања енергетских пројеката, укључујући анализе стања,
предности и евентуална побољшања у инвестиционом поступку.
Конференцији је присуствовало више од 300 учесника, међу којима су били и високи представници институција из Европске уније,
Уједињених нација, Светске банке, министри ресорних министарстава, као и представници најзначајнијих институција и компанија
које су носиоци развоја различитих области енергетике, ИТ, финансијског сектора и представници медија.

Награде најзаслужнијима
Рад конференције био је конципиран у пет отворених панела
на кључне теме везане за будућност енергетике у Србији и Региону: Профитабилно и безбедно инвестирање у енергетику Србије и
Балкана, Рационално управљање енергијом и одржива енергетска будућност, Тржиште електричне енергије - енергетски потенцијали и пласман електричне енергије, Енергетска ефикасност,
потенцијали и стратегије развоја обновљивих извора енергије и
Тржиште природног гаса, нафте и деривата нафте.
У циљу подстицања нових пословних прилика које би усмериле инвестиције у преко потребне и атрактивне пројекте и обезбедиле конкурентност енергетског тржишта региона, предлоге

Добитници „Brand leader Award”
Енергетска политика
На свечаном отварању уводну реч је дала проф. др Зорана
Михајловић, министарка енергетике, развоја и заштите животне
средине Републике Србије. Најављујући сарадњу и повезивање
балканских земаља у циљу веће енергетске безбедности и сигурности, министарка Михајловић је оценила да земље Балкана морају да се, поред постојеће Енергетске заједнице Југоисточне Европе, много више међусобно повежу у енергетској политици.
„Земље Балкана су углавном енергетски нестабилне и неефикасне, те би им додатно повезивање помогло да ојачају у тој
области, да буду довољно јаке да могу да разговарају са партнерима, али и да повећају сопствену енергетску безбедност. Балкан
заслужује много више пажње и у области енергетике, због тога
што је најкраћи и најпрофитабилнији пут између истока и запада,
а може да буде и најсигурнији, па треба да искористи предности
свог геостратешког положаја“, истакла је министарка, оцењујући
да и Србија мора да искористи ту компаративну предност о којој
се много више причало, него што се тиме бавило.
“Србија треба да буде не само транзитна земља за разне врсте
енергије, већ и складиште енергената“, закључила је Михајловићева.
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• Немачка организација за техничку сарадњу (Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GIZ, GmbH),
за посебан допринос и подршку у развоју потенцијала
енергетске ефикасности у Србији
• ПД „Термоелектране и копови Костолац”, лидер у модернизацији енергетских капацитета
• ЈП „Електромонтажа” Србија, за висококвалитетно функционисање преносног система у Србији и допринос у региону
• „Сименс” Београд, за афирмацију технологија у обновљивим изворима енергије и формирању нових производних
капацитета
• „Хенкел Церезит”, за инвестирање, развој и производњу
грађевинског материјала за енергетску ефикасност
• Институт „Михајло Пупин”, Аутоматика, за посебан
допринос у области аутоматског управљања процесима
у сложеним техничким системима
• Компанија „Фермакс”, за примену савремених материјала и нових технологија у енергетској ефикасности.
Награде су уручене и новинарима који су правовремено
пружали квалитетне информације о значају и развоју једне од
највиталнијих привредних области - енергетике.
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Еколошко законодавство

и смернице за реалну перспективу из свог практичног искуства
дало је више од 30 учесника панела.
Конференција је завршена свечаном доделом награда „Бренд
лидер аворд” (Brand Leader Award), које се девет година, на основу
анализе тржишта и стандардизованих критеријума који обухватају континуиран позитиван развој, висок степен тржишне препознатљивости, утицај и допринос унапређењу енергетске ефикасности, као и јачању угледа енергетског сектора у региону, додељују
најзаслужнијим, највреднијим и најиновативнијим компанијама,
као и медијским кућама које дају велики допринос у пружању
квалитетних и правовремених информација и константно фокусирају пажњу јавности на значај развоја и подизање конкурентности
у једној од највиталнијих привредних области - енергетици.

Потенцијали и ризици
Енергетика је привредна делатност будућности и основа
глобалног привредног развоја. Коришћење нових могућности
и оптимизација постојећих су приоритети са којима се савремени свет суочава. Омогућити сигуран приступ енергији, односно безбедну инвестицију у енергетику која ће дугорочно
обезбедити раст привредних активности и конкурентност на
светском тржишту је неминовност одрживог развоја и привредног раста, па је зато од највишег интереса за цео регион
Балкана.
Енергетски биланс може се уравнотежити, са једне стране
ефикаснијом потрошњом, а са друге ефикасном производњом
довољне количине енергије, при чему је од стратешког значаја
идентификација што више сопствених ресурса.
Десета регионална конференција о безбедном и профитабилном инвестирању у енергетику „Балкан - нови европски
извор енергије” била је усмерена ка инвеститорима и корисницима, где је акценат стављен на обезбеђивање услова за сигурне инвестиције, са циљем да се темељно размотре елементи финансирања енергетских пројеката, укључујући анализе
стања, предности и евентуална побољшања у инвестиционом
поступку.
Потенцијалне могућности, али и ризике за енергетски
бизнис региона Балкана представили су водећи међународни експерти, и то на примерима и искуствима из праксе и успешно реализованим инвестиционим подухватима. Учесници
конференције су изложили и преглед будућих пројеката из области гаса и струје, инфраструктуре, ветра, соларне енергије,
хидро енергије, биомасе и алтернативних извора енергије.
Разматрањем кључних тема везаних за будућност енергетике у региону, уз практична искуства, предлоге и смернице за реалну перспективу и даљи развој енергетског сектора,
организатори конференције се надају да ће иницирати и нове
пословне прилике које би усмериле инвестиције у преко потребне и атрактивне пројекте и обезбедиле конкурентност
енергетског тржишта балканске регије.

Бесплатна публикација о запошљавању

Један од основних разлога да се закони Србије у области примене обновљивих извора енергије и заштите животне средине
хармонизују са постојећим у Европској унији, представља чињеница да је међународна регулатива у много чему савременија и
развијенија од законодавстава већине земаља у транзицији. На
процесу хармонизације еколошког законодавства са законодавством Европске уније интензивно се радило у Републици Србији,
првенствено због намере да земља постане чланица, али и због
чињенице да су све земље с којима делимо доста природних ресурса већ увелико кренуле тим путем.
Један од приоритета у области енергетике је рационална
употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије од
крајњих корисника енергетских услуга. Овај приоритет је значајан, пре свега, због усклађивања производње енергије са реалним потребама сектора потрошње енергије, али и са аспекта
смањења утицаја сектора енергетике на животну средину, повољног утицаја на ефикасност привреде, стандард грађана и смањење
увозне зависности.
Повећање енергетске ефикасности је као приоритет назначено и у оквиру стратегије којом се уређује привредни развој Републике Србије у Националном програму заштите животне средине.
Поред тога, рационална употреба енергије и повећање енергетске
ефикасности данас су кључни елементи енергетске политике великог броја земаља, али и кључни елементи одрживог развоја.
Доношењем Закона о енергетској ефикасности, који је
Скупштина Србије усвојила 15. марта 2013. године, начињен је значајан корак у правцу приближавања европском законодавству у
области енергетике. Закон о ефикасном коришћењу енергије треба
да допринесе повећаној сигурности снабдевања, смањењу увозне зависности, повећању конкурентности привреде и стандарду
грађана. Новина је да се уводи наплата енергије према потрошњи,
као и успостављање буџетског Фонда за енергетску ефикасност,
којим ће управљати надлежно министарство.

Финансирање или суфинансирање
Новац из Фонда за енергетску ефикасност додељиваће се на
јавним конкурсима, а услов за инвестиционе пројекте биће енергетски преглед, односно елаборат о енергетској ефикасности.
Средства ће се користити за финансирање или суфинансирање
пројеката и активности усмерених на ефикасније коришћење
енергије, односно за унапређење енергетске ефикасности у приватним, јавним, пословним и другим објектима, и то заменом и
модернизацијом котлова и топлотних подстаница, инсталација
грејања, унутрашњег осветљења, као и коришћењем обновљивих
извора енергије у индустријским предузећима и комуналним системима.
Примене одредби Закона о Фонду за енергетску ефикасност
почеће 1. јануара 2014. године. По новом закону, захтеваће се екодизајн, а енергетска ефикасност биће уведена као критеријум
у јавне набавке. Уводе се и организовано управљање енергијом,
енергетски прегледи објеката, означавање производа који знатно
утичу на потрошњу енергије, као и минимални захтеви у погледу
енергетске ефикасности. Локалне самоуправе са више од 20.000
становника мораће да донесу програм унапређења енергетске
ефикасности у транспорту у року од три године. За кршење закона предвиђене су новчане казне од 5.000 до три милиона динара.
Законом о ефикасном коришћењу енергије иде се ка стратешком
плану и међународној обавези Србије да уштеди најмање 9%
бруто финалне потрошње енергије до 2018. године, а планирано
је и смањење емисије угљен-диоксида за око 9% до 2030. године.
Потрошња енергије у Србији зависна је од увоза енергената - чак
33,6 одсто се узвози. Емисија гасова са ефектом стаклене баште из
енергетског сектора у Србији достиже 76%. Од укупно потрошене електричне енергије у Србији скоро половину потроше грађани
у својим становима, будући да се чак 65% те енергије односи на
грејање.
СМЦ
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Рад и запошљавање

ОСНОВНИ ПРОПИСИ
• Закон о раду, „Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005 и 54/2009
• Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
„Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010

З

аконом се уређују права, обавезе и одговорности из
радног односа, односно по основу рада. Права, обавезе
и одговорности из радног односа уређују се и колективним уговором и уговором о раду, а правилником о раду,
односно уговором о раду само када је то овим законом
одређено. Колективни уговор, уговор о раду и правилник о раду
не могу да садрже одредбе којима се запосленом дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који
су утврђени законом. Одредбе закона примењују се на запослене
који раде на територији Републике Србије, код домаћег или страног правног, односно физичког лица, као и на запослене који су
упућени на рад у иностранство од стране послодавца.

Права и обавезе
Запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и
заштиту живота и здравља на раду, здравствену заштиту, заштиту личног интегритета и друга права у случају болести, смањења
или губитка радне способности и старости, материјално обезбеђење за време привремене незапослености, као и право на
друге облике заштите, у складу са законом и општим актом. Запослена жена има право на посебну заштиту за време трудноће
и порођаја. Запослени има право на посебну заштиту ради неге
детета, у складу са овим законом. Запослени млађи од 18 година
и особе са инвалидитетом имају право на посебну заштиту.
Обавезе запослених: да савесно и одговорно обављају послове на којима раде; да поштују организацију рада и пословања код
послодавца, као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа; да обавесте
послодавца о битним околностима које утичу или би могле да
утичу на обављање послова утврђених уговором о раду; да обавесте послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот
и здравље и настанак материјалне штете.
Обавезе послодавца: да запосленом за обављени рад исплати
зараду, у складу са законом, општим актом и уговором о раду;
обезбеди услове рада и организује рад ради безбедности и заштите живота и здравља на раду, у складу са законом и другим прописима; запосленом пружи обавештење о условима рада, организацији рада и о безбедности и заштити живота и здравља на раду.
Обавезе послодавца и запосленог: послодавац и запослени
дужни су да се придржавају права и обавеза утврђених законом,
општим актом и уговором о раду.

Забрана дискриминације
Забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица
која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење,
језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко
или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго
лично својство.
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Заснивање радног односа
Радни однос се заснива уговором о раду који закључују запослени и послодавац. Уговор о раду може да се закључи на неодређено или одређено време. Уговор о раду у коме није утврђено
време на које се закључује сматра се уговором о раду на неодређено време. Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на
рад, у писаном облику.
Садржај уговора о раду :
• назив и седиште послодавца;
• име и презиме запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог;
• врста и степен стручне спреме запосленог;
• врста и опис послова које запослени треба да обавља;
• место рада;
• начин заснивања радног односа (на неодређено или одређено време);
• трајање уговора о раду на одређено време;
• дан почетка рада;
• радно време (пуно, непуно или скраћено);
• новчани износ основне зараде и елементи за утврђивање
радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог;
• рокови за исплату зараде и других примања на која запослени има право;
• позивање на колективни уговор, односно правилник о раду
који је на снази;
• трајање дневног и недељног радног времена.
Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе.
На права и обавезе које нису утврђене уговором о раду примењују
се одговарајуће одредбе закона и општег акта.

Ступање на рад
Запослени остварује права и обавезе из радног односа даном
ступања на рад. Послодавац је дужан да запосленом достави фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање најкасније у
року од 15 дана од дана ступања запосленог на рад.

Пробни рад
Уговором о раду може да се уговори пробни рад. Пробни рад
може да траје најдуже шест месеци. За време пробног рада послодавац и запослени могу да откажу уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних дана. Запосленом који
за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне
способности престаје радни однос даном истека рока одређеног
уговором о раду.

Радни однос на одређено време
Радни однос заснива се на време чије је трајање унапред
одређено када су у питању: сезонски послови, рад на одређеном
пројекту, повећање обима посла који траје одређено време и сл.
За време трајања тих потреба, тако заснован радни однос непрекидно или с прекидима не може трајати дуже од 12 месеци. Под
прекидом овог радног односа не сматра се прекид рада краћи од
30 радних дана. Радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог, може се засновати до повратка привремено одсутног запосленог. Радни однос заснован на одређено
време постаје радни однос на неодређено време, ако запослени
настави да ради најмање пет радних дана по истеку рока за који
је заснован радни однос.
Извор: Сајт ПКС
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На основу Споразума закљученог између Међународне организације рада, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
Републике Србије и Националне службе за запошљавање о спровођењу програма обука заснованих на компетенцијама усмереним
на угрожене групе 0054-101-1/13, од 08.01.2013. године и Споразума о међусобним правима и обавезама на спровођењу програма
обука предвиђених Пројектом „Пилотски програм обука заснованих на компетенцијама - СРБ/10/01/УНД” на територији Општине
Бујановац, закљученог између Националне службе за запошљавање и Општине Бујановац, бр. 0012-9-7/2013, од 07.03.2013. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
и
OПШТИНА БУЈАНОВАЦ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА 40 ЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
Програм обуке на радном месту има за циљ да 40 незапослених лица на евиденцији Националне сужбе за запошљавање у
Филијали Врање - Испостава Бујановац обучи и запосли кроз програм „Јачање капацитета за инклузивни локални развој у
јужној Србији” (ПБИЛД) који заједнички финансирају владе Шведске, Норвешке и Швајцарске.

Портфолио
програма Обуке на
радном месту

Програм Обуке на радном месту обухвата:
•

организацију и спровођење обуке на радном месту од стране послодавца у трајању од 3
месеца (најмање 300 сати обуке), за следеће образовне профиле:

•
•
•
•

инсталатер расхладних и грејних уређаја
помоћни трговац
руковалац и подешивач машина за обраду метала, алуминијума и пластике
руковалац и подешивач машина за обраду дрвета

•

заснивање радног односа са полазницима обуке (након завршетка обуке и стечених
компетенција за извршавање радних задатка, по извршеној екстерној процени), у трајању
од најмање 6 месеци.

За време трајања програма обуке исплаћује се:
•

НЕЗАПОСЛЕНОМ - новчана помоћ у једнаком месечном износу од 9.360,00 динара
и уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са
законом.
Право на новчану помоћ за време трајања програма обуке нема полазник-корисник новчане
накнаде за случај незапослености, социјалне помоћи или других буџетских средстава.
Незапосленом који се укључи у програм обуке, а корисник је буџетских средстава уплаћује
се само допринос за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

•

ПОСЛОДАВЦУ - субвенција у месечном износу од 14.000,00 динара по незапосленом лицу,
односно 42.000,00 динара, за обуку у трајању од 3 месеца (најмање 300 сати обуке), и
то: на почетку обуке аконтација у висини од 50% од износа субвенције, а преосталих 50%
по завршетку обуке и пријему одговарајућег извештаја о извршеној екстерној процени.

Финансирање
програма обуке

По завршетку програма обуке исплаћује се:
•

Незапослена лица
која могу да се
укључе у програм

ПОСЛОДАВЦУ - подстицај за запошљавање обучених лица у износу од 80.000,00
динара по лицу, под условом да послодавац заснује радни однос са лицем и задржи га у
радном односу у трајању од најмање 6 месеци.

-

да су на евиденцији незапослених у Филијали Врање/Испостава Бујановац најмање
9, а највише 24 месеца

-

да су старости од 25 до 45 година

-

да имају I, II или III степен стручне спреме.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Послодавци који
могу да конкуришу

Послодавци регистровани у Агенцији за привредне регистре или код другог надлежног органа
и који:
-

поседују адекватне радионице, опрему и објекте за извођење обуке и испуњавају услове
у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду
обављају делатност најмање 6 месеци пре подношења пријаве
имају најмање 2 запослена лица
нису отпуштали запослене нити скраћивали радно време запосленима у периоду од 3
месеца пре подношења пријаве
редовно измирују обавезе по основу јавних прихода/пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање.

Ко не може да
конкурише за
програм обуке




Потребна
документација за
конкурисање

-



ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИНДИВИДУАЛНА ПОЉОПРИВРЕДНА
ГАЗДИНСТВА И ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА У ВИДУ ЗАНИМАЊА ОБАВЉАЈУ
ДЕЛАТНОСТ СЛОБОДНЕ ПРОФЕСИЈЕ



послодавци:
којима је већ одобрена (или је у поступку одобравања) нека од мера активне
политике запошљавања коју спроводи Национална служба, односно локални савет за
запошљавање
који су у периоду од 12 месеци пре пријављивања за програм отпустили (без кривице)
запослен9ог који је засновао радни однос кроз активну меру запошљавања
који обучавају/запошљавају незапослена лица која су отпустили у периоду од 6 месеци
пре почетка спровођења овог програма.
попуњен, потписан и печатиран образац пријаве (преузима се у Националној
служби)
доказ о регистрацији
доказ о поседовању адекватне радионице, опреме и објекта за извођење обуке и
испуњености услова о безбедности објекта у складу са прописима о безбедности и
здрављу на раду
доказ да нису отпуштани запослени, нити је скраћивано радно време запослених
у периоду од 3 месеца пре подношења пријаве
доказ о отвореном рачуну код пословне банке
доказ о редовној уплати доприноса по основу јавних прихода (пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање) на дан подношења пријаве
програм обуке.

Национална служба за запошљавање задржава право да тражи и друге доказе од значаја
за доношење одлуке.
Подношење пријаве

Пријава са осталом документацијом подноси се непосредно или поштом, Филијали Врање,
на адресу: Врање, Тодора Шпанца 1.

Доношење одлуке

Одлуку о одобравању средстава за спровођење програма доноси директор Филијале
Врање на основу мишљења Општине, до утрошка расположивих средстава за ову намену.
Послодавцу се на два запослена може одобрити обучавање највише једног незапосленог
лица, односно на четири запослена обучавање два незапослена лица, итд.

Закључење
уговора
Обавезе
послодавца

Национална служба и послодавац закључују уговор о уређењу међусобних права и
обавеза.
-

-

-

да не отпушта запослене у току трајања програма
да не обучава/запошљава лица на радна места која су слободна услед:
привремене спречености запослених за рад (породиљско/трудничко одсуство,
боловање) и других законских разлога (мировање радног односа, неплаћено
одсуство, п лаћено одсуство и др)
да у случају прекида програма обуке од стране полазника обуке, изврши замену
са другим незапосленим, уколико није прошло више од 20% времена предвиђеног
за трајање обуке
да редовно измирује обавезе по основу јавних прихода (пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање)
да након завршене обуке са полазником који је компетентан да извршава радне
задатке заснује радни однос и Националној служби достави уговор о раду на
одређено време у трајању од најмање 6 месеци и фотокопију пријаве на обавезно
социјално осигурање
да на месечном нивоу доставља доказ о плаћеним порезима и доприносима за
запослене са којима је засновао радни однос после обуке
да Националној служби омогући контролу реализације уговорне обавезе.

За све додатне информације о условима конкурса, доказима које треба приложити и другим детаљима програма, контактирајте надлежну
филијалу:
Филијала Врање, Тодора Шпанца 1, тел. 017/407-100 и Испостава Бујановац, К. Петровића 179, тел. 017/653-795.
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На основу Споразума закљученог између Међународне организације рада, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
Републике Србије и Националне службе за запошљавање о спровођењу програма обука заснованих на компетенцијама усмерених
на угрожене групе, бр. 0054-101-1/13, од 08.01.2013. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА 80 ЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ПЧИЊСКОГ И ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА
Програм обуке на радном месту има за циљ да 80 незапослених лица на евиденцији Националне сужбе за запошљавање у
филијалама Врање и Лесковац обучи кроз програм „Јачање капацитета за инклузивни локални развој у јужној Србији”
(ПБИЛД) који заједнички финансирају владе Шведске, Норвешке и Швајцарске.

Портфолио
програма Обуке на
радном месту

Програм Обуке на радном месту обухвата организацију и спровођење обуке на радном месту у
трајању од 2 месеца (најмање 200 сати обуке), за следеће образовне профиле:
пекар, посластичар и радник у производњи кондиторских производа
руковалац и подешивач машина за обраду дрвета
оператер машина за производњу прехрамбених производа - индустрија хране
оператер машина за производњу прехрамбених производа - индустрија пића
руковалац и подешивач машина за обраду метала
пословни администратор
инсталатер грејних и расхладних уређаја
помоћник продавца

•
•
•
•
•
•
•
•

За време трајања програма обуке исплаћује се:
•

НЕЗАПОСЛЕНОМ
-

Финансирање
програма обуке

новчана помоћ у месечном износу од 9.360,00 динара
трошкови превоза у месечном износу од 2.500,00 динара
трошкови осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу
са законом.

Право на новчану помоћ за време трајања програма обуке нема полазник - корисник
новчане накнаде за случај незапослености, социјалне помоћи или других буџетских
средстава.
Незапосленом који се укључи у програм обуке, а корисник је буџетских средстава уплаћује
се само допринос за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
•

Незапослена лица
која могу да се
укључе у програм

ПОСЛОДАВЦУ - субвенција у месечном износу од 14.000,00 динара по незапосленом лицу,
односно 28.000,00 динара, за обуку у трајању од 2 месеца (најмање 200 сати обуке), и
то: на почетку обуке аконтација у висини од 50% од износа субвенције, а преосталих 50%
по завршетку обуке и пријему одговарајућег извештаја о извршеној екстерној процени.

-

да су на евиденцији незапослених у Филијалама Врање и Лесковац најмање 9, а највише
24 месеца

-

да су старости од 25 до 45 година

-

да имају I, II или III степен стручне спреме.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Послодавци који
могу да конкуришу

Послодавци регистровани у Агенцији за привредне регистре или код другог надлежног органа и:
-

обављају делатност најмање 6 месеци пре подношења пријаве
имају најмање 3 запослена лица
редовно измирују обавезе по основу јавних прихода/пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање
нису отпуштали запослене нити скраћивали радно време запосленима у периоду од 3
месеца пре подношења пријаве
имају кадровски капацитет за спровођење обуке, односно инструкторе обучене за
реализацију обука заснованих на компетенцијама за горенаведене образовне профиле
имају просторне и техничке капацитете за спровођење обуке, односно адекватне
радионице, опрему и објекте за извођење обуке који испуњавају услове у складу са
прописима о безбедности и здрављу на раду
могу да организују обуку засновану на компетенцијама у комбинацији са праксом у
реалном радном окружењу за горенаведене образовне профиле.

-

Ко не може да
конкурише за програм
обуке
Потребна
документација за
конкурисање



-

ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИНДИВИДУАЛНА ПОЉОПРИВРЕДНА
ГАЗДИНСТВА И ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА У ВИДУ ЗАНИМАЊА ОБАВЉАЈУ
ДЕЛАТНОСТ СЛОБОДНЕ ПРОФЕСИЈЕ
попуњен, потписан и печатиран образац пријаве (преузима се у Националној
служби)
доказ о регистрацији
доказ о редовној уплати доприноса по основу јавних прихода (пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање) на дан подношења пријаве
доказ да нису отпуштани запослени, нити је скраћивано радно време запослених
у периоду од 3 месеца пре подношења пријаве
доказ о кадровском капацитету
доказ о просторним и техничким капацитетима
доказ о отвореном рачуну код пословне банке
доказ да могу да организују обуку засновану на компетенцијама у комбинацији са
праксом у реалном радном окружењу за горенаведене образовне профиле
програм обуке.

Национална служба за запошљавање задржава право да тражи и друге доказе од значаја
за доношење одлуке.
Подношење пријаве

Пријава са осталом документацијом подноси се непосредно или поштом у Филијали
Врање, на адресу: Врање, Тодора Шпанца 1 и у Филијали Лесковац, на адресу: Лесковац,
11. октобра 25.

Доношење одлуке

Одлуку о одобравању средстава за спровођење програма доносе директори филијала
Врање и Лесковац, до утрошка расположивих средстава за ову намену.
Послодавцу се на три запослена може одобрити обучавање највише једног незапосленог
лица, односно на 6 запослених обучавање два незапослена лица, итд.

Закључење
уговора

Национална служба и послодавац закључују уговор о уређењу међусобних права и
обавеза којим је дефинисана обавеза послодавца да у уговореном периоду обучи
полазнике за уговорено занимање.

За све додатне информације о условима конкурса, доказима које треба приложити и другим детаљима програма, контактирајте
надлежну филијалу:
Филијала Лесковац, 11. октобра 25, тел. 016/202-400 и Филијала Врање, Тодора Шпанца 1, тел. 017/407-100.

Најкраћи пут
до посла
Сајмови запошљавања
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На основу Споразума бр. 040-177/13-01 од 08.03.2013.
године, о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији
мера активне политике запошљавања, закљученог између
Националне службе за запошљавање и Општине Уб за 2013.
годину, као и на основу Одлуке о буџету Општине Уб, бр. 40246/2012-02, од 21.12.2012. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО
И
ОПШТИНА УБ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА У 2013. ГОДИНИ
I ОПИС МЕРЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју
организује Општина Уб, у циљу запошљавања, очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога
одређује Општина Уб на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 11 месеци, с тим
што не могу трајати дуже од 15.12.2013. године.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

одржавања и заштите животне средине и природе
(санација дивљих депонија, чишћење и одржавање
обала река, језера, канала, одвода, јавних површина,
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и
заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја,
монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним
дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових
депонија-локација за сакупљање и одвођење отпада и
други послови);

комуналне делатности;

унапређењa социјалне, хуманитарне и културне
делатности.

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
115,00 динара по радном сату (или утврђен износ
минималне цене радног сата), увећане за износ
припадајућих пореза и доприноса за лица са I и II
степеном стручне спреме;
минимална цена радног сата увећана за 10%, увећане
за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са
III и IV степеном стручне спреме;
минимална цена радног сата увећана за 20%, увећане
за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са
V и VI степеном стручне спреме;
минимална цена радног сата увећана за 30%, увећане
за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са
VII степеном стручне спреме;

Бесплатна публикација о запошљавању

накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених
лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00
динара по лицу за сваки месец ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за
сваки месец ангажовања у висини од:
1.500,00 динара за спровођење јавних радова у
области социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности;
3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
Трошкови спровођења јавних радова рефундирају се након
достављеног месечног извештаја и поднетог захтева за
рефундацију.
2.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Послодавац - извођач јавног рада запошљава лица са
евиденције незапослених чију је селекцију извршила Општина
Уб. При селекцији лица приоритет ће имати теже запошљива
незапослена лица и незапослени у стању социјалне потребе.
Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају:

органи територијалне аутономије и органи јединице
локалне самоуправе

јавне установе и јавна предузећа

привредна друштва

предузетници

задруге

друштвене организације

удружења грађана.
Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац) доставља се следећа документација:

мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење
надлежног органа територијалне аутономије или локалне
самоуправе о оправданости извођења јавног рада;

фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован
у АПР;

фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних
радова из области социјалних и хуманитарних делатности.
Општина Уб задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

V ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Општина Уб проверава испуњеност услова Јавног конкурса
и врши рангирање примљених пријава на основу унапред
дефинисаних критеријума.

VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси
председник Општине Уб, по прибављеном мишљењу надлежног
локaлног савета за запошљавање/комисија Општине Уб, а у
складу са расположивим средствима.
Општина Уб и подносилац пријаве - извођач јавног рада
закључују уговор о спровођењу јавног рада којим се уређују
међусобна права и обавезе.
Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 30
дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења
јавних радова.
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VII ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Документација за закључивање уговора:


уговори о раду са незапосленим лицима, као доказ о
заснивању радног односа на одређено време за лица
која се запошљавају;



средство обезбеђења уговорних обавеза - две
истоветне бланко соло/трасиране менице, са
меничним овлашћењима;



отвoрен подрачун консолидовани рачун код Управе за
трезор.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на
јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу
јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању спровођења јавних радова.

VIII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
-

обезбеди вођу програма јавних радова и ментора
за процес оспособљавања незапослених лица
ангажованих на јавном раду;

-

организује заштиту и безбедност на раду запослених, у
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне
послове јавног рада;

-

изврши пријаву
осигурање;

-

редовно врши исплату зарада на текуће рачуне лица;

-

редовно врши исплату накнаде трошкова за долазак
и одлазак са рада;

-

редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално
осигурање и доставља доказе о уплати доприноса за
обавезно социјално осигурање за лица из уговора;

-

редовно доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са
рада и спровођења јавног рада;

-

у сваком моменту омогући контролу реализације и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада;

-

достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компeтенцијама након завршене обуке;

-

благовремено извести Општину о свим променама од
значаја за реализацију јавног рада.

лица

на

обавезно

социјално

У случају да корисник средстава не реализује обавезе
дефинисане уговором, у току једног месеца, уговор се раскида.

IX ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Општини Уб у
три примерка, према месту спровођења јавног рада, односно
према седишту послодавца, у случају када послодавац нема
регистровану организациону јединицу у месту спровођења
јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Општинској управи.
Рок за подношење пријаве истиче након 30 дана од дана
објављивања овог Јавног конкурса у дневном листу.
Све додатне информације могу се добити у Општинској управи,
на број тел: 014/414-622, лок. 305 или 210 или на сајту:
оpstinaub@org.rs.

НСЗ
Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.
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На основу Споразума бр. 40-177/13-01 од 08.03.2013. године,
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
мера активне политике запошљавања, закљученог између
Националне службе и Општине Уб за 2013. годину, као и на
основу Одлуке о буџету Општине Уб за 2013. годину, бр. 40246/2012-02 од 21.12.2012. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО
И
ОПШТИНА УБ

Обавезе послодавца:
1.
2.
3.
4.
5.

Услови за незапослена лица:

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
ПРИПРАВНИКА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЗА ОПШТИНУ УБ
За време трајања приправничког стажа послодавац
остварује право на рефундацију:
1. бруто зараде приправника са најмање четворогодишњим
високим образовањем која им је обрачуната по вредности од 115
динара по радном сату, увећане за 30%, у трајању од 12 месеци;
2. бруто зараде приправника са вишим или високим трогодишњим
образовањем која им је обрачуната по вредности од 115 динара
по радном сату, увећане за 20%, у трајању од 9 месеци.
Право учешћа на конкурсу имају:
1.

2.
3.
4.
5.

предузетници и приватна предузећа са седиштем
у Убу, као и послодавци чије је седиште ван Уба, а
који своје пословне активности, у смислу пословних
јединица, представништава и испостава, имају у Убу;
послодавци који су корисници субвенција Општине
Уб - директни и индиректни корисници буџета чији је
оснивач Општина Уб;
послодавци који нису смањивали број запослених од
01.01.2013. године;
послодавци који редовно уплаћују порезе и
доприносе за обавезно социјално осигурање
запослених;
послодавци који су солвентни.

да у року од 15 дана од дана достављања одлуке о
додели субвенције са приправником заснује радни
однос;
да оспособи приправника за самосталан рад у струци;
да приправнику изда уверење о стручној
оспособљености и један примерак достави
Националној служби за запошљавање;
да одржи исти број запослених током периода
коришћења субвенције;
да представницима Општине Уб - Одељења за
локални и економски развој омогући контролу
реализације уговорних обавеза.

1.

2.

3.

да су на евиденцији незапослених и са
пребивалиштем на територији Општине Уб, најкраће
од 01.01.2013. године;
да су без радног искуства у струци за коју се
оспособљавају мање од половине времена потребног
за полагање приправничког испита;
да су старости до 35 година.
Одлучивање и закључивање уговора

Национална служба за запошљавање - Филијала Ваљево
врши пријем и обраду захтева. У случају када се пријави
више послодаваца, предност имају они из приватног сектора.
Одлуке доноси председник Општине Уб по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Уб. О
међусобним правима и обавезама између општине, послодавца
и приправника закључиће се уговор.
Захтеви се примају у Испостави за запошљавање Уб,
1. маја 1.
Конкурс је отворен до утрошка расположивих средстава, а
најкасније до 31.10.2013. године.

Tржиштe рада

Потребна документација:
1.
2.
3.

4.
5.

захтев за доделу субвенције на прописаном обрасцу;
извод из Агенције за привредне регистре;
извештај надлежне банке која обавља послове
платног промета о солвентности корисника средстава
за последња три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
доказ о редовној уплати пореза и доприноса - копија
последњег ПП ОД и ПП ОПЈ;
доказ да није било смањења радника од 01.01.2013.
године - копија ПП ОД и ПП ОПЈ од 01.01.2013. године
до месеца у коме се захтев подноси.

Бесплатна публикација о запошљавању
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На основу Споразума бр. 40-177/13-01, од 08.03.2013. године,
о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији
мера активне политике запошљавања, закљученог између
Националне службе за запошљавање и Општине Уб за 2013.
годину, као и на основу Одлуке о буџету Општине Уб, бр. 40246/2012-02, од 21.12.2012. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО
И
ОПШТИНА УБ

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може
остварити незапослени ако је:
-

поднео захтев са бизнис планом;

-

пријављен на евиденцију незапослених Националне
службе за запошљавање - Филијала Ваљево, Испостава
Уб најмање месец дана пре дана подношења захтева (aко
је подносилац захтева особа са инвалидитетом време
проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном
позиву);

-

завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по
плану и програму обуке у организацији Националне службе
или друге одговарајуће организације.

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање - Филијала Ваљево, Испостава Уб и имају
завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом
лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва
или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у
њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану
делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 160.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари
незапослени:
за обављање делатности у области експлоатације угља
и другим областима у складу са списком делатности
објављеним на сајту Националне службе;
за обављање послова/делатности за које је решењем о
инвалидности или решењем о процени радне способности
и могућности запослења или одржања запослења утврђено
да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
за оснивање удружења грађана;
који је остварио право на исплату новчане накнаде у
једнократном износу за самозапошљавање;
који је користио субвенцију за самозапошљавање по
јавном позиву Националне службе или Општине Уб у току
претходне 3 године.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само
једном поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив је отворен до 30.10.2013. године или до утрошка
средстава
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
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Документација за подношење захтева:
-

захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

-

доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у
организацији Националне службе;

-

писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном
трогодишњем фискалном периоду;

-

доказ о власништву,
располаже истим и

-

доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева
располаже истим.

уколико

подносилац

захтева

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом,
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени
радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева
може обављати послове, односно делатности наведене у
захтеву са бизнис планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева:
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној
организационој јединици Национaлне службе - Испостава Уб,
према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
организационој јединици Национaлне службе за запошљавање
- Испостава Уб или преузети са сајта: www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене
документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене
Јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у
обзир следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва,
врста делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште
(купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни
простор и опрема), финансијски показатељи и процена важности
поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за
подручје филијале - испоставе. Бодовна листа се објављује на
огласној табли надлежне филијале даном објављивања Јавног
позива.
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Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим
лицима доноси председник Општине Уб, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање. Захтеви који
испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком
о додели субвенције за самозапошљавање биће у разматрању
до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева
биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након
истека Јавног позива.

-

Одељењу за локални економски развој Општине Уб достави
доказе о реализацији уговорне обавезе и

-

обавести Одељење за локални екомски развој Општине
Уб о свим променама које су од значаја за реализацију
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Општини Уб врати износ исплаћене
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе,
увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Уб и подносилац захтева у року до 45
дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције
за самозапошљавање незапослених лица закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу ког
се врши исплата субвенције. Лице је у обавези да отпочне
обављање регистроване делатности након подношења захтева,
а најкасније до датума потписивања уговора.
Документација за закључивање уговора:
-

фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар
уколико ниje регистрован у АПР;

-

фотокопија решења о ПИБ-у;

-

фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;

-

фотокопија уговора о отварању рачуна или картице
текућег рачуна;

-

фотокопија картона депонованих потписа;

-

отвoрен подрачун консолидовани рачун код Управе за
трезор;

-

фотокопија личне карте подносиоца захтева;

-

инструмент обезбеђења уговорних обавеза;

-

фотокопија личне карте жиранта и други докази у
зависности од статуса жиранта и

-

писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:
-

две истоветне бланко личне менице корисника средстава
са једним жирантом и меничним овлашћењима или

-

гаранција банке двоструко веће вредности од износа
субвенције или

-

уговорно јемство.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се
надлежној организационој јединици Национaлне службе Испостава Уб, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Национaлној служби - Испостава
Уб. Додатне информације могу се добити у организационој
јединици Националне службе - Испостава Уб, на огласној табли
Националне службе - Испостава Уб, контакт телефони: 014/411306, 014/411-437, 014/295-628, 014/295-632.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у локалним
штампаним медијима на територији Општине Уб до
30.06.2012. године.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у
разматрање.

Обука за
активно
тражење
посла

Стекните
конкурентску
предност

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице,
не старије од 65 година, које има редовна месечна примања
на име зараде или пензије, независно од висине примања,
као и физичко лице које самостално обавља своју делатност
(предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и
полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у
корист Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:

Обука за активно
тражење посла

-

обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности;

-

измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана
отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;

-

Одељењу за локални економски развој Општине Уб
омогући праћење реализације уговорне обавезе;

Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
посао се тражи
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На основу Споразума бр. 40-177/13-01 од 08.03.2013. године,
о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији
мера активне политике запошљавања, закљученог између
Националне службе за запошљавање и Општине Уб за 2013.
годину, као и на основу Одлуке о буџету Општине Уб бр. 40246/2012-02, од 21.12.2012. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО И
ОПШТИНА УБ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ОТВАРАЊЕ
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2013.
ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УБ
I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних
места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се
у једнократном износу, послодавцима који отварају до 5
нових радних места ради запошљавања незапослених лица
пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање
(у даљем тексту: Национална служба) на територији Општине
Уб, а са пребивалиштем пријављеним на територији Општине
Уб најкасније до 01.01.2013. године.
Износ субвенције је 200.000,00 динара по новоотвореном
радном месту, који се увећава за 50.000,00 динара уколико
послодавац:
-

запосли лице са инвалидитетом

-

запосли лице старије од 50 година и

-

запосли децу без родитељског старања - штићеници
домова за незбринуту децу и из хранитељских
породица, старији од 18 година

-

производна делатност.

У току трајања Јавног позива послодавац може само једном
поднети захтев за доделу субвенције.
Субвенцију не могу остварити удружења, затим послодавци који
обављају делатности мењачница, коцкања, клађења и слично,
као и делатности у области експлоатације угља и примарне
пољопривредне производње, као ни директни и индиректни
корисници буџета.

II УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА
Субвенција се одобрава послодавцу зa заснивање
радног односа на неодређено време са највише 5 (пет)
незапослених лица и који испуњава следеће услове:
•

да је послодавац економски способан и да му је седиште
на територији Општине Уб;

•

да над послодавцем није покренут стечајни, односно
ликвидациони поступак;

•

да је послодавац над којим је вођен стечајни поступак
и код кога је усвојен и у целини извршен план
реорганизације успешно пословао најмање 12 месеци;
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•

да је послодавац који је купио привредни субјекат над
којим је окончан поступак стечаја или ликвидације
успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине;
изузетно, уколико је период пословања краћи, потребно
је обезбедити банкарску гаранцију;

•

да је уредно измирио обавезе по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање за запослене у последња 3
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

•

да подносилац захтева запошљава незапослена лица
која су пријављена на евиденцију Националне службе за
запошљавање - Филијала Ваљево, Испостава Уб и имају
пребивалиште на територији исте општине најкраће од
01.01.2013. године;

•

да је незапослени за кога се тражи субвенција и који
је претходно био у радном односу код послодавца подносиоца захтева, на евиденцији незапослених најмање
три месеца;

•

да за исте раднике које запошљава уз субвенцију из
буџета општине није остварио субвенцију из буџета
Републике Србије;

•

да подносилац захтева није смањивао број запослених од
01.01.2013. године;

•

приоритет у одобравању субвенције, ако су
економски показатељи приближно једнаки, имају
производња, занатске и стручне услуге, као и послодавци
који запошљавају: незапослена лица старија од 50 година,
незапослена инвалидна лица, самохране родитеље,
младе кориснике услуга центра за социјални рад или
децу из хранитељских породица, избегла и расељена
лица, повратнике по споразуму о реадмисији и жене, као
и кориснике који нису раније користили субвенцију за
отварање нових радних места по јавним позивима које
је расписивала Национална служба за запошљавање или
Општина Уб у претходне 3 године.

III ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Послодавац подноси захтев са потребном пратећом
документацијом, лично или путем поште, Националној служби
за запошљавање - Испостава Уб у Убу, 1. маја 1.
Подносилац захтева за доделу субвенције за ново
запошљавање доставља следећу документацију:
-

попуњен захтев са бизнис планом на типском обрасцу
који се добија у НСЗ - Испостава Уб;

-

уверење из евиденције незапослених, са назнаком:
„Ново запошљавање за средства из буџета
Општине Уб“; за инвалидна лица се поред
уверења са евиденције незапослених доставља и:
решење о инвалидности издато од стране надлежног
државног органа и доказ о процењеној радној
способности или диплома завршене специјалне
школе; за инвалидна лица која немају наведену
документацију доставља се налаз и мишљење
надлежне здравствене установе - медицине рада
о врсти и степену смањене радне способности са
процењеном радном способношћу за место које је
наведено у захтеву; за избегла и расељена лица документација издата од надлежног органа којом се
доказује избеглички статус; за децу из хранитељских
породица - потврда центра за социјални рад да је
смештен у хранитељску породицу; ако се запошљава
НЕЗАПОСЛЕНИ РОДИТЕЉ (када су оба родитеља
незапослена, а имају малолетну или децу на
редовном школовању) достављају се: а) венчани
лист; б) извод са евиденције незапослених за оба
родитеља; ц) извод из матичне књиге рођених за
децу; д) за пунолетну децу до 27 година старости
која су на редовном школовању доставља се потврда
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овлашћењима и додатно средство обезбеђења по
избору:

(уверење) надлежне школе, односно факултета;
ако се запошљава САМОХРАНИ РОДИТЕЉ, поред
документације наведене под б), ц) и д) доставља
се пресуда о разводу брака ако је постојала брачна
заједница;
-

копија решења из регистра привредних субјеката;

-

пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање на
зараде/накнаде за последња 3 (три) месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од
стране Пореске управе;

-

-

извештај пословне банке о ликвидности
(солвентности) подносиоца захтева и промету на
рачуну у последња 3 (три) месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев;




фотокопију картона депонованих потписа;

-

фотокопију решења о ПИБ-у;

-

отвoрен подрачун консолидовани рачун код Управе за
трезор.

-

да заснује радни однос на неодређено време са пуним
радним временом са новозапосленим радницима у
минималном трајању од 2 (две) године, почев од дана
заснивања радног односа, а у року од 30 (тридесет)
дана од дана доношења Одлуке о додели субвенције;

-

да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно
социјално осигурање и да истеком календарске године
достави доказ о годишњој уплати доприноса за лица
из уговора (образац М-4 или ППОД обрасце оверене од
стране Пореске управе са изјавом корисника) и доказе
о томе доставља Општинској управи Уб, одељењу за
ЛЕР, канцеларија бр. 210, најкасније до 01.04. текуће
године за претходну годину;

-

уколико лицима која су обухваћена програмом
запошљавања престане радни однос, корисник
средстава је дужан да заснује радни однос са другим
незапосленим лицима са евиденције НСЗ у Општини
Уб за преостало време утврђено уговором; ако радни
однос престане лицу за које је одобрен увећани износ
субвенције, послодавац је дужан да запосли друго
незапослено лице из категорије са истим одобреним
износом субвенције;

-

да обавести Општину Уб - Одељење за локални
економски развој о свакој промени која је од утицаја
на реализацију уговорних обавеза;

-

да не смањује укупан број запослених док траје
уговорна обавеза.

VI ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:

IV НАМЕНА СРЕДСТАВА

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ
УГОВОРА
Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за
запошљавање на новоотвореним радним местима незапослених
лица пријављених на евиденцију НСЗ на подручју Општине Уб,
доноси председник Општине Уб по прибављеном мишљењу
надлежног Локaлног савета за запошљавање/Комисија
Општине Уб, а у складу са расположивим средствима.
На основу одлуке о одобравању субвенције послодавцима
председник Општине са корисником субвенције закључује
уговор о међусобним правима и обавезама најкасније у року од
30 дана од дана доношења одлуке.
Пре закључења уговора корисник средстава је дужан да
достави:
-

доказ о заснивању радног односа на неодређено време
за лица која се запошљавају (уговор о раду, пријава
на обавезно социјално осигурање);

-

средства обезбеђења уговорних обавеза за одобрена
средства до 700.000,00 динара: 1) за правна
лица - две истоветне бланко соло менице са
меничним овлашћењем; 2) за предузетнике - две
истоветне бланко личне менице корисника средстава
са једним жирантом и са меничним овлашћењем
aкo запошљава до два радника (без обзира на
износ), а за запошљавање три и више радника (до
износа од 700.000,00 динара) потребно је обезбедити
два жиранта; жирант може бити свако физичко
пословно способно лице не старије од 65 година и
које има редовна месечна примања на име зараде
или пензије; до износа од 700.000,00 динара корисник
може приложити било које од наведених додатних
средстава обезбеђења, уколико није у стању да
обезбеди жиранте;

-

за одобрена средства у износу од 700.001,00
динара и више - две истоветне бланко личне менице
корисника средстава са два жиранта, са меничним

Бесплатна публикација о запошљавању

уговорно јемство.

-

копија завршног рачуна за претходну годину, оверена
од надлежног органа, односно за предузетнике оверен биланс успеха од надлежног органа.

Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним
радним местима незапослених лица са евиденције НСЗ на
подручју Општине Уб намењена је за опремање радног места и
стварање услова за рад, и то за: набавку основних средстава,
сировина, репроматеријала, резервних делова, изградњу,
доградњу и адаптацију пословног простора, набавку робе за
даљу продају и др.

гаранцију банке двоструко веће вредности од
износа субвенције, или

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у
разматрање.
Рок за подношење захтева је до искоришћености
укупног износа средстава за субвенцију запошљавања,
a најкасније до 31.10.2013. године.
Конкурсни материјал и све додатне информације могу се
добити у Националној служби за запошљавање - Испостава
Уб, 1. маја 1. Контакт телефони су: 014/411-306, 014/295-616,
014/295-632.

Обука за
активно
тражење
посла
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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.
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Администрација
и управа

К ра гу ј е в а ц

Јагодина

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЧА

ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Референт за пољопривреду приправник

Шеф Одељења за пољопривреду,
урбанизам, изградњу, комуналне,
имовинско-правне и инспекцијске
послове

Виши референт за
документационо-информативне и
административно-канцеларијске
послове за начелника, заменика
начелника управе и већа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарског смера, без радног искуства у струци, да је
кандидат држављанин Републике Србије, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве 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, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Бе о г ра д

11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

у Служби за стручне и административне
послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног
смера; три године радног искуства; положен
државни испит.

Виши сарадник - комунални
инспектор

на одређено време до годину дана, у
Одељењу за инспекцијске послове и
извршења
УСЛОВИ: виша школска спрема, три године радног искуства; положен државни испит; положен
возачки испит „Б“ категорије.

Курир

на одређено време до годину дана, у
Одељењу за општу управу
УСЛОВИ: КВ радник.

Ложач-домар

на одређено време до годину дана, у
Одељењу за општу управу
УСЛОВИ: КВ радник, положен испит за ложача.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о
радном стажу, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о здравственом стању и уверење да није
осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. За радно место виши
сарадник - комунални испектор кандидат подноси
и копију возачке дозволе.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентску
предност

34210 Рача, Карађорђева 48
тел. 034/751-175

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

на одређено време од 6 месеци, за рад
у Одељењу за инспекцијски надзор и
пољопривреду

у Општинској управи Општине Рача

Кикинда

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Извршилац на нормативноправним и стручно-оперативним
пословима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, 3 године радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у органима
управе. Уз пријаву на оглас доставити следећу
документацију, у складу са чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми спреми; доказ 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 држављанству; лекарско уверење о општој
здравственој способности; потврду о радном
искуству; уверење о положеном стручном испиту за рад у органима управе. Пријаве са оригиналним документима или овереним фотокопијама
као доказима о испуњавању услова (не старије
од 6 месеци), у коверти са назнаком: „Пријава на
оглас за попуну радног места: шеф Одељења за
пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне, имовинско-правне и инспекцијске послове у
Општинској управи Општине Рача“, доставити на
шалтеру писарнице Општинске управе Општине
Рача или препорученом поштом, на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање.

Крушевац

у Одељењу за скупштинске послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин РС
(уверење о држављанству); да је пунолетан; да
има општу и здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима; високо образовање другог степена, односно завршене мастер
академске студије или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању
које је законом изједначено са академским називом мастер из области правних наука; положен
државни стручни испит према закону којим се
уређује положај државних службеника; једна
година радног искуства; оспособљеност за рад
на рачунару и познавање (српског и мађарског)
језика и писма који су у службеној употреби у
општини. Уз пријаву кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, доказ о стручној спреми, доказ
о положеном стручном испиту, потврду о оспособљености за рад на рачунару и потврду о радном искуству. Пријава са потребним доказима о
испуњавању услова подноси се на горенаведену
адресу Општинске управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац за канцеларијске
послове у Служби заједничке
писарнице у Одељењу за општу
управу и заједничке послове
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6
Закона о радним односима у државним органима,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
средње образовање у четворогодишњем трајању,
гимназија, економско-трговачка школа, електротехничка школа или хемијско-технолошка школа
и најмање 6 месеци радног искуства.

Извршилац за управне послове
у Служби за правне послове
у Одељењу за урбанизам и
грађевинарство
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл.
6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: високо образовање стечено на студијама
другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, правни
факултет и најмање 1 година радног искуства.
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Извршилац за послове
инвестиција у Служби за
економски развој и инвестиције
у Одељењу за инвестиције,
привреду и заштиту животне
средине
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл.
6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: високо образовање стечено на студијама
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, архитектонски или грађевински факултет и најмање 1 година радног искуства.

Извршилац за студијскоаналитичке послове у Служби
за заштиту животне средине
у Одељењу за инвестиције,
привреду и заштиту животне
средине
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл.
6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: високо образовање стечено на студијама
другог степена, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, природноматематички факултет или факултет заштите на
раду или пољопривредни факултет и најмање 1
година радног искуства.

Послови утврђивања јавних
прихода

СЛУЖБА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
ГРАДА КРУШЕВЦА

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, правне или
економске струке, 2 године радног искуства,
положен стручни испит за рад у државним органима.

37000 Крушевац, Косанчићева 6
тел. 037/441-371

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Кандидат треба да
испуњава следеће услове: да има држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Уз пријаву кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење полицијске управе да није осуђиван,
уверење основног и вишег суда да није у току
кривични поступак и да није покренута истрага
против кандидата и диплому о завршеној школи.
Сва документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије и не смеју бити старија од
шест месеци. Лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ЛЕБАНЕ

на одређено време до 9 месеци
2 извршиоца

16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

УСЛОВИ:
Поред општих услова
предвиђених чл. 6
Друштвена
одговорност
Закона о радним односима у државним органима,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена основна школа и возачки испит „Б“
ПРИОРИТЕТИ У
категорије.

Дактилограф

ЗАПОШЉАВАЊУ

на одређено време до 9 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6
Закона о радним односима у државним органима,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
завршена основна школа.

Национална служба
ОСТАЛО:
Уз пријаву са биографијом кандидати су
за
запошљавање

дужни да доставе и друга документа, у оригиналу
или у овереној фотокопији: диплому о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (издат
на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр.
20/09), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење о здравственом стању, уверење
основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано
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, фотокопију радне књижице (за радна
места за која је као услов за заснивање радног
односа предвиђено радно искуство). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15
дана по истеку рока за подношење пријаве.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе
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ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 16

Геодетски техничар

Ле с к о в а ц

Курир-возач у Служби заједничке
писарнице у Одељењу за општу
управу и заједничке послове

Хигијеничар у Служби за
заједничко-техничке послове
у Одељењу за општу управу и
заједничке послове

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми; уверење о радном искуству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ опште здравствене способности
(лекарско уверење); уверење да кандидати нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државном органу; доказ о положеном
стручном испиту за рад у државним органима за радна места за која је то предвиђено. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

за рад у Служби за скупштинске и
заједничке послове
Национална служба

за запошљавање
УСЛОВИ: IV степен
стручне спреме, економске
струке, 1 година радног искуства.
Административни радник-систем
оператер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничке струке, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у државним органима.

Разносач поште
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства.

Опис послова: врши геодетске послове за потребе Градског јавног правобранилаштва, извршава
друге послове и задатке по налогу Правобраниоца.
УСЛОВИ: завршена средња геодетска школа-IV
степен стручне спреме, положен стручни испит;
да је кандидат држављанин Републике Србије; да
ЗАПОШЉАВАЊА
је пунолетан; даСАЈМОВИ
има општу здравствену
способност; да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву приложити, у оригиналу или у овереној фотокопији, следеће доказе: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, лекарско уверење, уверење да кандидат није осуђиван, диплому или
уверење о стеченом стручном образовању, уверење о положеном стручном испиту. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања,
на адресу: Градско јавно правобранилаштво (јавном правобраниоцу лично), Косте Стаменковића
16, 16000 Лесковац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За све додатне
информације обратити се ГЈП Саши Стојановићу,
радним данима, у времену од 07,00 до 15,00 часова, на број телефона: 064/8589-385.

Послови одсека за младе
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у
државним органима.

Послови управљања пројектима
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 3 године
радног искуства, положен стручни испит за рад у
државним органима.

Послови израде планских
докумената
Шанса за младе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 1 година
радног искуства, положен стручни испит за рад у
државним органима.

Школа је знање,
посао је занат
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САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

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

Администрација и управа

Ниш

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Пож аревац

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
18410 Дољевац

Административно-технички
послови у Пореском одељењу
Општинске управе Општине
Дољевац
УСЛОВИ: стручна спрема прописана Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи Општине
Дољевац, бр. 110-60 од 23.10.2008. године, 11060 од 12.05.2009. године, 110-80 од 16.11.2009.
године, 110-86 од 24.12.2009. године, 110-32 од
26.07.2010. године, 110-52 од 18.11.2010. године,
110-6 од 01.03.2011. године, 110-14 од 25.03.2011.
године, 110-24 од 12.08.2011. године, 110-46 од
07.10.2011. године, 110-59 од 08.12.2011. године, 110-17 од 05.03.2012. године, 110-20 од
23.04.2012. године и 110-9 од 14.02.2013. године:
средња школа правног, економског, медицинског,
пољопривредног, грађевинског смера или гимназија; једна година радног искуства; положен
стручни испит. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству Републике Србије; уверење о општој здравственој способности; извод
из матичне књиге рођених; уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

Нови Па зар

ОПШТИНСКА УСТАНОВА
ЗА СПОРТ „ТУТИН“
36320 Тутин, Ферхадија 1
тел. 020/811-017

Стручни сарадник за послове
менаџера у спорту
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају следеће услове: завршене основне академске студије и стручно звање: менаџерменаџмент у спорту, поседовање организационих
способности, познавање рада на рачунару и бар
један страни језик, да нису кажњавана и осуђивана за кривична дела, да нису под истрагом,
да испуњавају и друге услове предвиђене Законом о раду и радним односима. Предност имају
кандидати који су приправнички стаж обавили у
спортским организацијама или спортским савезима. Пријаве се подносе у Општинској установи за спорт „Тутин“, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени
у законском року. Одлука ступа на снагу даном
доношења.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНА КУЧЕВО

Комунални инспектор

за рад у Одељењу за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине

12240 Кучево

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII-VI степен стручне спреме, туристичког или економског смера, активно познавање
једног светског језика (енглеског или неког другог језика), најмање 3 године радног искуства
на руководећем радном месту; да је кандидат
држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да има
прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за рад у Туристичкој организацији. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Приликом подношења захтева за пријем у радни однос приложити: уверења,
диплому, остале исправе, односно оверене копије
истих, као доказе о испуњавању наведених услова огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на адресу: Туристичка организација Општине
Кучево, Управни одбор (председник Бранислав
Милошевић), 12240 Кучево.

Сремска Митровица

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Послови маркетинга
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у области
менаџмента и бизниса и ИМТ студија-дипломирани менаџер у култури и медијима, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.
Општи услови: да је лице држављанин Републике
Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему
и радно искуство; положен стручни испит за рад
у органима државне управе; да није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова
у државним органима. Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплому; уверење о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству;
уверење суда да није под истрагом, односно
да није осуђиван за поменута кривична дела.
Лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документацијом о
испуњавању наведених услова подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања, Општинској
управи Општине Стара Пазова, број тел. 022/310170, лок. 147. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане законом: да су држављани
Републике Србије; да су пунолетни; да имају
општу здравствену способност; да нису осуђивани
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за друго кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи
Општине Пећинци: VII/1 степен стручне спреме,
правне или економске струке, дипл. менаџер
или факултет народне одбране; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; положен
возачки испит „Б“ категорије; три године радног
искуства. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или у овереној фотокопији): уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; диплому о завршеном факултету; уверење о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе; уверење полицијске управе (према месту пребивалишта) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за друго кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од шест месеци); уверење суда
(према месту пребивалишта) да се против кандидата не води поступак за кривична дела која се
гоне по службеној дужности (не старије од шест
месеци); одговарајући доказ о радном искуству у
струци; доказ о положеном возачком испиту „Б“
категорије (оверена фотокопија возачке дозволе); уверење да кандидату раније није престао
радни однос у државном органу због теже повреде обавеза и дужности из радног односа (само за
кандидате који су раније били у радном односу
у државном органу). Уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци)
изабрани кандидат ће доставити по коначности
одлуке о избору између пријављених кандидата.
Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе, подносе доказ о
положеном правосудном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са кратком биографијом и свим доказима о испуњености услова из огласа послати
на адресу Општинске управе Општине Пећинци,
са назнаком: „За оглас за пријем у радни однос
у Општинској управи“ или предати непосредно
на шалтеру писарнице. За давање обавештења
задужена је Нада Стакић, број тел. 022/400-730.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
22400 Рума, Железничка 28
тел. 022/474-281

Дипломирани социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник; 1 година радног искуства у
струци; положен стручни испит; уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених;
уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела која му онемогућавају рад у државном органу; краћа биографија.

Дипломирани психолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани психолог; 1 година радног искуства у струци;
положен стручни испит; уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених; уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која
му онемогућавају рад у државном органу; краћа
биографија.
ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима доставити на
адресу Центра. Избор кандидата и обавештење
извршиће се у року од 3 дана од дана закључења
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир.

Трговина и услуге

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.

„YЕLLОW PAGES
INTERNET“ DОО

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.

20 извршилаца

ДОО „ПАНТЕКС“

21205 Сремски Карловци, Гајева 9
тел. 021/881-645, 881-865
е-mail: panteks@neobee.net

Самостални референт
рачуноводствених послова
УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема,
финансијског или економског смера; радно
искуство искључиво на пословима рачуноводства
најмање 3 године; активан рад у свим МS Оffice
програмима.

11000 Београд, Бачванска 21/V
тел. 011/3040-300

Customer relations manager продавац интернет услуга
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме,
без обзира на занимање; пробни рад 3 месеца;
предност имају кандидати са искуством у телефонској продаји; знање рада на рачунару; знање
енглеског језика на средњем нивоу; комуникационе и продајне вештине, вештине презентације и преговарања. Радне биографије слати
на е-mail: kontakt@yеllоw.rs или позвати на број
телефона: 011/3040-300. Рок за пријављивање је
до 15.04.2013. године.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕДУКАЦИЈУ,
КОНСАЛТИНГ И ИНТЕРНЕТ
УСЛУГЕ „МАСТЕРПРО”
19000 Зајечар, Југовићева 3
тел. 066/006-452

Оnline маркетинг референт
на одређено време

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„АФЦ“ ДОО

Референт рачуноводствених
послова - приправник

Секретарица

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема,
финансијског или економског смера; активан рад
у свим МS Оffice програмима.

УСЛОВИ: Конкурисање је путем CV-a и пропратног
писма, минимум средња стручна спрема информатичке струке; познавање актуелних CMS алата;
основи SEO и SERP; напредно коришћење Google
wеbmaster алата; напредни ниво енглеског језика, плаћен пробни рад; фиксна плата+бонуси;
одлична сарадња. За више информација контактирајте на e-mail: filipovic.lj.ivan@gmail.com
или звати на број телефона: 066/006-452.

ОСТАЛО: Податке са краћом биографијом (CV)
слати поштом на наведену адресу или на е-mail:
panteks@neobee.net.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „НЕСИ“

DОО „DELTEX“

Мушки фризер

11000 Београд, Небојшина 4/I
тел. 011/3809-422

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничка школа или економски техничар; неопходно познавање енглеског језика на конверзацијском нивоу; познавање слепог куцања и рада
на рачунару. Пријаве на оглас слати поштом на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

WIENER STADTISCHE
ОSIGURANJE
26000 Панчево
Милоша Обреновића 5а

Саветник за продају животних
осигурања
10 извршилаца - Панчево, Вршац,
Зрењанин

Ви сте прави кандидат за нас уколико испуњавате следеће услове: имате завршену средњу, вишу
или високу школу, релевантно радно искуство у
продаји осигурања, изражене продајне и организационе способности, отворени сте за нове
изазове, креативни и флексибилни, друштвени,
комуникативни и спремни за рад у различитим
ситуацијама, волите да радите у тиму, активно
користите МS Оffice.
Ваше дужности су: недељно извештавање
менаџера за продају животних осигурања о
раду групе, успостављање пословних контаката,
увећање портфеља осигурања, израда понуда и
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21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 021/6614-311
е-mail: novako@open.telekom.rs

Оперативни менаџер продаје

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 231
тел. 064/292-76-10

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци,
пробни рад 1 месец.

2 извршиоца

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, радно
искуство у комерцијалним и сличним пословима
најмање две године, информатичко образовање.

Асистент менаџера продаје
УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, радно
искуство у комерцијалним, административним и
сличним пословима најмање две године, информатичко образовање.

Магационер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, радно искуствно најмање две године, возачка дозвола „Б“ категорије, познавање МS Оffice програма
(Еxcel, Wоrd, Интернет).
ОСТАЛО: CV са фотографијом послати на е-mail:
novako@open.telekom.rs или novako@deltex.rs или
поштом на горенаведену адресу.
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Грађевинарство и индустрија / Медицина

Грађевинарство
и индустрија
„ИНБЕРГ“ ДОО

11275 Бољевци, Браће Икер 42
тел. 064/6415-226

Машински техничар - одржавање
машина
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински
техничар, познавање рада на рачунару. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Особа за контакт: Марија Ђорђев, е-mail: info@
inberg.rs.

ППТ „ЗГЛОБНИ ЛЕЖАЈЕВИ”
АД ЛЕПОСАВИЋ
38218 Лепосавић, Војске Југославије 17

Директор

за мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање: да има високу или вишу
стручну спрему машинске, металске, електротехничке, технолошке, металуршке, економске
или правне струке, најмање три године радног
искуства на руководећим пословима у привреди,
да поднесе програм рада за мандатни период,
да није осуђиван за кривично дело против привреде или службене дужности за које су наступиле последице осуде док те последице трају. Уз
пријаву кандидат је дужан да достави доказе о
испуњености услова конкурса. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. О спровођењу
одлуке стараће се надлежне стручне службе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

„ХЕМОПРОДУКТ“ ДОО
37000 Крушевац, Вулета Качаревића 3
тел. 064/6446-930

Машинбравар на одржавању
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
машинбравар, поседовање возачке дозволе „Б“
и „Ц“ категорије, 3-5 година радног искуства у
струци.

Комерцијалиста на терену
УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство од 3-5
година у струци.
ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних места.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

Стекните

Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

Лабораторијски техничар

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

на одређено време од једне године,
до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: да је
доктор медицине, специјалиста из једне од грана
медицинске делатности Специјалне болнице и да
има најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту или да је дипломирани правник или економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и да
има најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са комплетном документацијом слати на адресу Болнице, са назнаком: „За
конкурс за директора“.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа-лабораторијски техничар; положен стручни испит; шест месеци радног искуства у струци.
Кандидат је дужан да достави следећу документацију: фоткопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи-лабораторијски смер; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
звање: лабораторијски техничар; кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са боловања ради
одржавања трудноће - породиљско
боловање
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа. Кандидат је дужан да достави следећу документацију: фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи; кратку биографију са адресом и
контакт телефоном.

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; уверење
о положеном специјалистичком испиту; 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.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
37000 Крушевац, Војводе Путника 2
тел. 037/422-951

Доктор медицине ради
специјализације из
микробиологије
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
законом, кандидат мора да испуњава и следеће
посебне услове: завршен медицински факултет
и положен стручни испит. Пријаве са краћом
Обука
за о испуњавању услова
биографијом
и доказима
огласа доставити
на
активнонаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријаве је
15 дана одтражење
дана објављивања, а одлука о избору
донеће се посла
у року од 30 дана од дана завршетка
огласа.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом, на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Здравствени радник лабораторијски техничар

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: средња стручна спрема-лабораторијски
техничар, са положеним стручним испитом. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену
фотокопију доказа о завршеној школи, извод са
евиденције незапослених, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.
Кандидати су дужни да приликом заснивања радног односа доставе лекарско уверење о способности за рад. Пријаве на оглас са потребним доказима да су испуњени услови огласа доставити
на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за
лабораторијског техничара“. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у
разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

27.03.2013. | Број 510 |
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор опште медицине
Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља осигураних лица,
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, мере
и поступке, укључујући и здравствено васпитање,
који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања, обавља прегледе и дијагностику, одређује врсту и начин лечења, прати
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за
наставак лечења осигураног лица, указује хитну
медицинску помоћ, упућује осигурано лице на
амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу одговарајућу здравствену установу, односно
код другог даваоца здравствених услуга са којим
је закључен уговор о пружању здравствене заштите, према медицинским индикацијама, прати
ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за
наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни и терцијарни ниво
здравствене заштите, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати спровођење кућног
Национална
служба
лечења,
прописује лекове
и медицинска средства, као
и
одређене
врсте
медицинско-техничких
за запошљавање
помагала, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља, води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом
стању осигураног лица, у складу са законом, даје
оцену о здравственом стању осигураног лица и
упућује осигурано лице на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са законом, утврђује дужину привремене спречености
за рад због болести и повреде осигураника до 30
дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене
спречености за рад, осим ако законом није другачије одређено, предлаже првостепеној лекарској
комисији да утврди потребу за рад осигураника
са скраћеним радним временом у току лечења, у
складу са законом, утврђује потребу да осигурано
лице има пратиоца за време путовања, утврђује
потребу одсуствовања осигураника са посла ради
неге члана уже породице, у складу са законом,
даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за рад, односно да
ли је оздрављење намерно спречио, даје налаз и
мишљење о здравственом стању осигураног лица
на основу чега се издаје потврда о здравственом
стању осигураног лица ради коришћења здравствене заштите у иностранству, одређује употребу
и врсту превозног средства за превоз болесника,
с обзиром на његово здравствено стање, врши
друге послове у вези са остваривањем права из
здравственог осигурања у складу са уговором
између Републичког завода, односно филијале
и даваоца здравствених услуга, обавља и друге послове по налогу начелника службе коме је
одговоран за свој рад.

женама генеративног и постгенеративног доба и
другим хроничним болесницима и инвалидним
лицима, води дневник посета и осталу документацију, контактира и сарађује са ординирајућим
лекаром и другим службама Дома здравља, стационарним здравственим организацијама, социјалним радником, центрима за бригу о старим лицима, предузећима и просветним установама, ради
на здравственом васпитању и смештају болесника
у одговарајуће установе, обезбеђује пријем код
лекара, обавља контроле, прибавља резултате на
бази којих се предузимајуНационална
потребне мере у служба
спречавању ширења заразних болести,
обавља и друге
за запошљавање
послове по налогу начелника службе и одговорне
сестре којима одговора за свој рад.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
БАТУТ“

УСЛОВИ: виша медицинска школа/висока здравствена школа струковних студија, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење), положен
возачки испит.

Опис послова: Организује, координира и управља
процесом рада Канцеларије. Спроводи истраживања у области превенције и раног откривања
малигних болести. Учествује у изради плана
рада Канцеларије, прати његово извршење и
сачињава периодичне извештаје. Координира спровођење националног програма за рано
откривање и скрининг рака грлића материце,
рака дојке и дебелог црева, кроз организовање
и учествовање у припреми свих предлога релевантних докумената (националних програма,
методолошких упутстава, законске регулативе и
извештаја, протокола, водича, упутстава и стандарда за спровођење Програма) у области превенције и раног откривања малигних болести.
Учествује у анализи предности и недостатака
у моделима за спровођење превенције и раног
откривања малигних болести. Предлаже и развија сет основних и специфичних показатеља
за мониторинг и евалуацију у Програму. Организује спровођење мониторинга и евалуације у
Програму. Прати имплементацију програмских
активности, прикупља податке о спроведеним
активностима и процењује успешност Програма.
Предлаже, планира и спроводи истраживања у
области програма превенције и раног откривања
малигних болести. Подноси Министарству здравља годишњи и трогодишњи
извештај о служба
изврНационална
шењу плана у области раног откривања рака
за запошљавање
грлића материце у Србији. Израђује
извештаје о
спроведеним програмским активностима и доставља их Министарству здравља, Републичком
фонду за здравствено осигурање, регионалним
институтима/заводима за јавно здравље, домовима здравља, националним институтима/клиникама и Регистру за рак. Организује и анализира
прикупљање података о постојећим људским и
инфраструктурним капацитетима у Програму и
учествује у планирању неопходног броја, квалификација и доступности кадра, ради развоја
едукације стручњака ангажованих у Националном програму за превенцију рака дебелог црева. Учествује у раду стручних комисија, експертских група и у едукацији здравствених радника
и сарадника ангажованих у Програму. Анализира
и предлаже критеријуме, стандарде и нормативе квалитета у Програму. Дефинише индикаторе
квалитета и критеријуме за акредитацију институција које учествују у програмским активностима, прикупља податке о показатељима квалитета
из мреже института/завода за јавно здравље и
доставља их релевантним актерима укљученим
у Програм. Учествује у активностима информисања, едукације, комуникације, сензибилизације
и мобилизације циљне и опште популације са
циљем повећања партиципације свих сегмената
друштва у Програму, у изради комуникационе
стратегије, промотивног материјала, прати спровођење медијских кампања. Учествује у организацији мобилизације циљне и опште популације
и у координацији информатичке подршке у Програму. Предлаже и развија сет основних и специфичних показатеља за мониторинг и евалуацију
у Програму. Организује спровођење мониторинга
и евалуације у Програму. Прати имплементацију

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету (доктор опште медицине), односно вишој медицинској школи/високој
здравственој школи струковних студија (поливалентна патронажна сестра), фотокопију дозволе
за рад-лиценцу издату од надлежне коморе (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),
уверење да кандидат није осуђиван (оверење
издаје МУП), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење издаје
суд), извод са евиденције Националне службе
за запошљавање (за кандидате који се налазе
на евиденцији Националне службе за запошљавање), кратку биографију са адресом и контакт
телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација које могу бити
важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат
који буде изабран, пре закључивања уговора о
раду дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима.
Одлука о избору биће објављена на огласној табли испред писарнице у приземљу Дома здравља
Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве
слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица,
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком:
„За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома
здравља Раковица.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
УСЛОВИ: медицински
факултет-VII/1 степен
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
стручне
спреме, положен
стручни испит, познаПоливалентна патронажна сестра

година, одраслим грађанима оболелим од ТБЦ и
породици оболелих док је болесник на болничком
лечењу, оболелим од малигних обољења, заразне
жутице, ендемског нефритиса, хемофилије, дијабетеса, менталних обољења (психозе), мишићне
дистрофије, венеричних болести и алкохолизма,
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САЈМОВИследећих
ЗАПОШЉА
Расписује оглас за обављање
послова у Канцеларији за скрининг рака,
Одељења за превенцију и контролу незаразних болести:
Шеф канцеларије

на одређено време до 6 месеци

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

вање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење).

ПРАВИ
Опис
послова: врши патронажне
службе поливаОДГОВОРИ
НА
лентног типа на подручју са породицама, трудницама, бабињарама, новорођенчету и одојчету, малој
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
деци, предшколској деци, лицима старијим од 65

11000 Београд, Др Суботића 5

Прави људи
на правим
пословима

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

Медицина
програмских активности, прикупља податке о
спроведеним активностима и процењује успешност Програма. Организује, координира и учествује у изради годишњег финансијског плана и
плана набавке за спровођење Програма. Обавља
и друге послове из делокруга рада канцеларије.
За свој рад одговара начелнику Центра и директору Института.
УСЛОВИ: специјалиста превентивне гране медицине или специјалиста превентивне гране медицине-магистар или доктор медицинских наука,
знање једног светског језика, најмање 5 година
специјалистичког стажа, организационе способности.

Координатор за рано откривање
рака грлића материце
на одређено време до 6 месеци

Опис послова: Координира и управља програмским активностима за рано откривање рака
грлића материце у Канцеларији. Спроводи истраживања у области превенције и раног откривања
рака грлића материце. Учествује у изради плана рада Канцеларије, прати његово извршење
и сачињава периодичне извештаје. Учествује
и координира припремом свих предлога релевантних докумената (националних програма,
методолошких упутстава, законске регулативе и
извештаја, протокола, водича, упутстава и стандарда за спровођење Програма), у области превенције и раног откривања рака грлића материце. Учествује у анализи предности и недостатака
у моделима за спровођење превенције и раног
откривања рака грлића материце. Координира и учествује у планирању неопходног броја,
квалификација и доступности кадра и у организацији развоја едукације стручњака ангажованих у Националном програму за превенцију
рака грлића материце. Учествује у раду стручних
комисија, експертских група и у едукацији здравствених радника и сарадника ангажованих у Програму. Координира и анализира прикупљање
податка о постојећим људским и инфраструктурним капацитетима у Програму. Предлаже и развија сет основних и специфичних показатеља за
мониторинг и евалуацију у Програму. Организује
сповођење мониторинга и евалуације у програму. Координира и учествује у изради протокола,
водича, упутстава и стандарда за спровођење
Програма. Анализира и предлаже критеријуме,
стандарде и нормативе квалитета у Програму.
Дефинише индикаторе квалитета и критеријуме за акредитацију институција које учествују у
програмским активностима, прикупља податке
о показатељима квалитета из мреже института/
завода за јавно здравље и доставља их релевантним актерима укљученим у Програм. Координира
непосредно спровођење програма кроз организацију мобилизације циљне и опште популације
и информатичке подршке Програму. Учествује у
активностима информисања, едукације, комуникације, сензибилизације и мобилизације циљне и
опште популације са циљем повећања партиципације свих сегмената друштва у Програму. Учествује у изради комуникационе стратегије, промотивног материјала (дизајн и штампа позивних
писама, лифлета, агитки, плаката...) и његовој
дистрибуцији, прати спровођење медијских кампања. Свим учесницима, на свим нивоима обезбеђује стручну помоћ у спровођењу Програма,
учествује у издради нових и ревизији постојећих
протокола, водича и стандарда у Програму. На
основу препорука Европске уније и међународних асоцијација за превенцију рака, учествује у
развоју базе података особа укључених у рано
откривање, учествује у дефинисању слогова базе
података, обезбеђује информатичку подршку на
националном нивоу и успоставља повратни систем информисања са свим актерима у Програму.

Учествује у идентификацији циљне популације
из јасно дефинисаног извора података, израђује
планове позивања, координира слања писаних
позива на кућну адресу, успостављања евиденције достављених позива, организује прегледе
(цитолошке, мамографске, ФИТ...) у одређеним
здравственим установама, организује додатну
дијагностику (колпоскопију, магнетну резонанацу, колоноскопију...) код особа са позитивним
налазима и развија и унапређује партнерске
односе и сарадњу са свим актерима у Програму.
Предлаже, планира и спроводи истраживања у
области програма превенције и раног откривања
рака грлића материце. Организује, координира и учествује у изради годишњег финансијског
плана и плана набавке за спровођење Програма. Подноси шефу Канцеларије годишњи и трогодишњи извештај о извршењу плана у области
раног откривања рака грлића материце у Србији.
За свој рад одговара шефу Канцеларије и начелнику Центра. Обавља и друге послове и задатке
из делокруга рада Канцеларије, по налогу шефа
Канцеларије.
УСЛОВИ: специјалиста превентивне гране медицине или специјалиста превентивне гране медицине-магистар или доктор медицинских наука,
знање једног светског језика, најмање 3 године
специјалистичког стажа, организационе способности.

Координатор за рано откривање
рака дојке
на одређено време до 6 месеци

Опис послова: Координира и управља програмским активностима за рано откривање рака
дојке у Канцеларији. Спроводи истраживања
у области превенције и раног откривања рака
дојке. Учествује у изради плана рада Канцеларије, прати његово извршење и сачињава периодичне извештаје. Учествује и координира припремом свих предлога релевантних докумената
(националних програма, методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја, протокола, водича, упутстава и стандарда за спровођење Програма), у области превенције и раног
откривања рака дојке. Координира и учествује у
планирању неопходног броја, квалификација и
доступности кадра и у организацији развоја едукације стручњака ангажованих у Националном
програму за превенцију рака дојке. Учествује
у раду стручних комисија, експертских група и
у едукацији здравствених радника и сарадника
ангажованих у Програму. Координира и анализира прикупљање података о постојећим људским
и инфраструктурним капацитетима у Програму.
Планира годишња средства за спровођење свих
компоненти Програма, процењује и анализира
трошкове Канцеларије и Програма. Координира и
учествује у изради протокола, водича, упутстава
и стандарда за спровођење Програма. Анализира
и предлаже критеријуме, стандарде и нормативе квалитета у Програму. Дефинише индикаторе
квалитета и критеријуме за акредитацију институција које учествују у програмским активностима, прикупља податке о показатељима квалитета
из мреже института/завода за јавно здравље и
доставља их релевантним актерима укљученим
у Програм. Учествује у организацији мобилизације циљне и опште популације и у координацији
информатичке подршке у Програму. Учествује у
активностима информисања, едукације, комуникације, сензибилизације и мобилизације циљне
и опште популације са циљем повећања партиципације свих сегмената друштва у Програму,
учествује у изради комуникационе стратегије,
промотивног материјала (дизајн и штампа позивних писама, лифлета, агитки, плаката...), планирању и дистрибуцији промотивног материјала,
прати спровођење медијских кампања. Коорди-

нира непосредно спровођење Програма. Свим
учесницима на свим нивоима обезбеђује сву неопходну стручну помоћ у спровођењу Програма,
учествује у изради непостојећих и евентуалној
ревизији постојећих протокола, водича и стандарда у Програму. На основу препорука Европске уније и међународних асоцијација за превенцију рака, учествује у развоју базе података
особа укључених у рано откривање, учествује у
дефинисању слогова базе података обезбеђује
информатичку подршку на националном нивоу
и успоставља повратни систем информисања са
свим актерима у Програму. Учествује у идентификацији циљне популације из јасно дефинисаног
извора података, израђује планове позивања,
координира слање писаних позива на кућну адресу, успоставља евиденцију достављених позива,
организује прегледе (цитолошке, мамографске,
ФИТ...) у одређеним здравственим установама,
организује додатну дијагностику (колпоскопију,
магнетну резонанацу, колоноскопију...) код особа са позитивним налазима, обезбеђује неопходну стручну подршку свим учесницима и развија и
унапређује партнерске односе и сарадњу са свим
актерима у Програму. Предлаже и развија сет
основних и специфичних показатеља за мониторинг и евалуацију у Програму. Организује спровођење мониторинга и евалуације у Програму.
Предлаже, планира и спроводи истраживања у
области програма превенције и раног откривања
рака дојке. Подноси шефу Канцеларије годишњи
и трогодишњи извештај о извршењу плана у
области раног откривања рака грлића материце у Србији. У сагласности са законом, уз верификацију Министарства здравља/Саветодавног
одбора, спроводи и остале активности из области
Програма. За свој рад одговара шефу Канцеларије и начелнику Центра. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Канцеларије, по
налогу шефа Канцеларије.
УСЛОВИ: специјалиста превентивне гране медицине или специјалиста превентивне гране медицине-магистар или доктор медицинских наука,
знање једног светског језика, најмање 3 године
специјалистичког стажа, организационе способности.

Координатор за рано откривање
рака дебелог црева
на одређено време до 6 месеци

Опис послова: Координира и управља програмским активностима за рано откривање рака дебелог црева у Канцеларији. Учествује у изради плана рада Канцеларије, прати његово извршење и
сачињава периодичне извештаје. Координира и
учествује у припреми свих предлога релевантних нацрта докумената (националних програма,
методолошких упутстава, законске регулативе и
извештаја) у области превенције и раног откривања рака дебелог црева. Учествује у анализи
предности и недостатака у моделима за спровођење превенције и раног откривања рака
дебелог црева. Координира и учествује у планирању неопходног броја, квалификација и доступности кадра и у организацији развоја едукације
стручњака ангажованих у Националном програму за превенцију рака дебелог црева. Учествује
у раду стручних комисија, експертских група и
у едукацији здравствених радника и сарадника
ангажованих у Програму. Координира и учествује
у изради плана неопходне опреме и простора за
спровођење Програма. Координира и анализира прикупљање податка о постојећим људским
и инфраструктурним капацитетима у Програму.
Планира годишња средства за спровођење свих
компоненти Програма, процењује и анализира
трошкове Канцеларије и Програма. Координира и
учествује у изради протокола, водича, упутстава
и стандарда за спровођење Програма. Анализира
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и предлаже критеријуме, стандарде и нормативе квалитета у Програму. Дефинише индикаторе
квалитета и критеријуме за акредитацију институција које учествују у програмским активностима, прикупља податке о показатељима квалитета
из мреже института/завода за јавно здравље и
доставља их релевантним актерима укљученим
у Програм. Учествује у организацији мобилизације циљне и опште популације и у координацији
информатичке подршке у Програму. Учествује у
активностима информисања, едукације, комуникације, сензибилизације и мобилизације циљне и
опште популације са циљем повећања партиципације свих сегмената друштва у Програму, учествује у изради комуникационе стратегије, промотивног материјала (дизајн и штампа позивних
писама, лифлета, агитки, плаката...), планирању
и дистрибуцији промотивног материјала, прати спровођење медијских кампања. Координира
непосредно спровођење Програма. Свим учесницима на свим нивоима обезбеђује сву неопходну
стручну помоћ у спровођењу Програма, учествује у издради непостојећих и евентуалној ревизији постојећих протокола, водича и стандарда у
Програму. На основу препорука Европске уније
и међународних асоцијација за превенцију рака,
учествује у развоју базе података особа укључених у рано откривање, учествује у дефинисању
слогова базе података обезбеђује информатичку подршку на националном нивоу и успоставља
повратни систем информисања са свим актерима
у Програму. Учествује у идентификацији циљне
популације из јасно дефинисаног извора података, израђује планове позивања, координира
слање писаних позива на кућну адресу, успоставља евиденцију достављених позива, организује
прегледе (цитолошке, мамографске, ФИТ...) у
одређеним здравственим установама, организује
додатну дијагностику (колпоскопију, магнетну
резонанцу, колоноскопију...) код особа са позитивним налазима, обезбеђује неопходну стручну
подршку свим учесницима и развија и унапређује
партнерске односе и сарадњу са свим актерима
у Програму. Предлаже и развија сет основних и
специфичних показатеља за мониторинг и евалуацију у Програму. Организује спровођење мониторинга и евалуације у Програму. Предлаже,
планира и спроводи истраживања у области програма превенције и раног откривања рака дебелог црева. Подноси шефу Канцеларије годишњи
и трогодишњи извештај о извршењу плана у
области раног откривања рака дебелог црева у
Србији. У сагласности са законом, уз верификацију Министарства здравља/Саветодавног одбора, спроводи и остале активности из области
Програма. Обавља и друге послове и задатке
из делокруга рада Канцеларије, по налогу шефа
Канцеларије.

знање једног светског језика, без обзира на радно
искуство, организационе способности.

Самостални стручни сарадник пројектант
на одређено време до 6 месеци

Опис послова: Координира и ради на пословима
прикупљања, обраде, уноса, анализе, извештавања, благовременог објављивања обрађених
података, доступности корисницима, као и предузимања одговарајућих мера заштите података
из области здравствене статистике и информатике. Учествује у пословима везаним за развој и
реализацију сегмената информационог система
у области раног откривања рака. Ради на пословима развоја софтвера, формирања, ажурирања
и одржавања база података, као и референтних
номенклатура, анализе података, извештавања и
заштите података. Учествује у пословима везаним за методологију спровођења статистичких
истраживања, едукацију здравствених радника
и сарадника у области здравствене статистике
и информатике. Пружа стручну помоћ заводима
и институтима за јавно здравље, другим здравственим установама и другим здравственим
установама из области здравствене статистике
и информатике. Учествује у изради извештаја,
других публикација и интернет презентације Канцеларије и Програма. За свој рад одговара шефу
Канцеларије и начелнику Центра. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Канцеларије, по налогу шефа Канцеларије.

Друштвена одговорност

Обука за
активно
тражење
посла

ПРИОРИТЕТИ У
УСЛОВИ: дипл. математичар или дипл. инж. за
ЗАПОШЉАВАЊУ

информационе системе или дипл. инж. техничких
наука, положен стручни испит за здравственог сарадника, активно знање енглеског језика,
познавање рада на рачунарским мрежама, познавање интернет технологија, IP протокола, VPN-a,
база података, најмање 5 година радног искуства
из делокруга, организационе способности.

Виши сарадник - технички
секретар

на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

Опис послова: Уз помоћ лекара специјалисте у
Канцеларији, координатора за рано откривање
рака грлића материце, рака дојке и дебелог црева, обавља све активности и мере у координисању и управљању програмским активностима за
рано откривање наведене три локализације рака.
Обавља и друге послове и задатке из делокруга
рада Канцеларије по налогу шефа Канцеларије.
УСЛОВИ: доктор медицине или доктор медицине-специјалиста превентивне гране медицине,

служба
авање

центри
28
З
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11306 Гроцка
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Доктор специјалиста медицине
рада
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, утврђених законом, кандидат треба
да испуњава и следеће потребне услове: завршен
медицински факултет-VII/2 степен стручне спреме, положен специјалистички испит из медицине
рада, положен стручни испит, лиценца за рад.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе
следећу документацију: диплому о завршеној
стручној спреми, диплому о завршеној специјализацији, диплому о положеном стручном испиту,
лиценцу за рад, 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.

Национална служба
за запошљавање

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН

на одређено време до 6 месеци
Опис послова: Учествује у организацији комуни-

Виши рендген техничар

оналним институтима/заводима за јавно здравље
на територији Републике Србије. Води пословну
комуникацију и кореспонденцију, успоставља и организује базе података, врши набавку
за потребе Канцеларије, организује састанке,
води записнике. Администрира послове везане
за активности Канцеларије, као и рад Саветодавног одбора за спровођење раног откривања
рака. Организује прикупљање, обраду и анализу
података релевантних за спровођење активности у раном откривању малигних болести. Учествује у техничкој припреми стручних упутстава и
извештаја. Припрема податке по захтеву других
институција и организација. Учествује у формалном извештавању и припреми недељних, месечних и годишњих извештаја о спровођењу раног
откривања малигних болести на територији Републике Србије. Учествује у планирању кампања
превенције малигних тумора. Учествује у креирању здравствених порука за јавност у циљу превенције малигних болести и сарађује са медијима
и средствима информисања. Учествује у комуникацији, припреми и презентацији информација
за медије. Обавља и друге послове и задатке из
делокруга рада Канцеларије по налогу шефа Канцеларије.

Опис послова: рад на рендген апаратима, руковање високоволтажним апаратима и другим
уређајима за спровођење зрачне терапије, као и
руковање уређајима и апаратуром која се користи
у нуклеарној медицини, врши и друге послове по
налогу начелника службе и директора Дома здравља Ковин.

Програми
приправништва –
Стручни сарадник - здравствени
знање у пракси
радник
УСЛОВИ: специјалиста превентивне гране медицине или специјалиста превентивне гране медицине-магистар или доктор медицинских наука,
знање једног светског језика, најмање 3 године
специјалистичког стажа, организационе способности.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_
priljeva@batut.оrg.rs или на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Оглас је отворен до 04.04.2013. године.

26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. централе: 013/741-464, 741-602
е-mail: dzkovin@hotmail.com

кационих канала унутар Канцеларије и са релеНационална
служба
вантним институцијама, по питању формалне и
неформалне комуникације. Комуницира са региза запошљавање

е чека,
тражи

УСЛОВИ: виша стручна спрема (виша медицинска или виша пословна школа), положен стручни
испит за здравственог сарадника, знање једног
светског језика, познавање рада на рачунару,
познавање маркетинг вештина и алата, искуство
у административним пословима, организационе
способности, добре друштвене и комуникационе
способности.

Шанса за
младе

| Број 510 | 27.03.2013.

на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа,
смер виши радиолошки техничар и положен
стручни испит. Уз пријаву се подноси: кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса
(у неовереним фотокопијама). Пријаве слати на
адресу Дома здравља, са назнаком: „За конкурс”
или донети лично у канцеларију бр. 57 на другом
спрату, Одсек за правне послове. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

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

Обуке и субвенције (за запошљавање)
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Оглас објављен 20.03.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: медицинска сестра-техничар, са
положеним стручним испитом, за рад на
Одељењу за оториноларингологију, Сектор
за хируршке гране медицине, на одређено
време до повратка запослене са боловања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ „КОВИН“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

ПК радник - помоћни радник у
кругу Болнице
на одређено време, најдуже до 12
месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на
радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом и фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми. Пријаве
са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
ДИМИТРОВГРАД

18320 Димитровград, Христо Смирненски 2

Национална служба

Медицинска за
сестра-техничар
запошљавање

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и запослених,
са хитном медицинском помоћи,
кућним лечењем и стоматолошком
здравственом заштитом Дома здравља
Димитровград, на одређено време због
привременог повећања обима посла, на
период до шест месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа, положен стручни испит или IV
степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Оглас ће
бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ост

Шанса заНационална
младе служба
за запошљавање

Школа је знање,
посао је занат

Наука и образовање
ЗАКОН О
ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

Бе о г ра д

БЕОГРАДСКА
ФИЛХАРМОНИЈА

11000 Београд, Студентски трг 11
тел. 011/3285-902, 3282-977

Прва хорна
УСЛОВИ: факултет музичке уметности, одговарајући смер.

Прва виолина тути
Трећа хорна
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња музичка школа, одговарајућег
смера.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидати
су дужни да доставе и фотокопију дипломе или
уверења о стручној спреми. Обавезно је полагање аудиције у термину о ком ће бити накнадно обавештени сви кандидати. Све пријаве са
кратком биографијом и доказима о испуњености
услова слати на наведену адресу Филхармоније,
са назнаком: „За аудицију“ или електронским
путем на адресу: pravno@bgf.cо.rs (документа
се шаљу скенирана), закључно до 16,00 часова,
дана 22.05.2013. године. Обавезан је пробни рад
од 6 месеци. Кандидат који буде изабран дужан
је да достави оригинале или оверене фотокопије: дипломе или уверења о стручној спреми,
уверења о држављанству, важећег уверења да
није под истрагом и важећег здравственог уверења (уколико нису у радном односу у другом
органу). Оркестарске студије могу се преузети у
Када се образовно-васпитни рад остварује
нототеци установе или у електронском облику. За
на језику националне
мањине,
осим услова
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
сва додатна обавештења обратите се на бројеве
из става 1 овог члана, лице мора да има и
телефона: 011/3285-902, 3282-977, Марку Здравдоказ о знању језика на коме се остварује
ковићу.
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
Доказ о испуњености услова из става 1,
11000 Београд, Јове Илића 2
тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подносе се
тел. 011/2467-290
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 приНаставник разредне наставе
бавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у
Наставник енглеског језика
току радног односа утврди да не испуњана одређено време до повратка стално
ва услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако
запослене(посебна нега детета)
одбије да се подвргне лекарском прегледу у
надлежној здравственој установи.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

Домар

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: саобраћајна, електротехничка, машинска школа, најмање II степен стручне спреме,
металске, електричарске, водоинсталатерске,
аутомеханичарске, молерско-фарбарске струке.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/12) и да испуњава услове утврђене
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену
Национална служба
фотокопију уверења о држављанству РС; извод
за запошљавање
из матичне књиге рођених; оверену фотокопију
стручног испита
- лиценце
(уколико кандидат има
Обуке
и субвенције

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

27.03.2013. |
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најважнији –
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Наука и образовање
лиценцу). 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 се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Оглас објављен 27.02.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се у делу
назива радног места: наставник хемије за
подручје рада Хемија, неметали и графичарство, и треба да стоји: наставник физичке хемије, без ознаке подручја рада.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“
11000 Београд
Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

Домар
УСЛОВИ: КВ или III степен школске спреме, струке: металске, столарске, електричарске, водоинсталатерске, молерско-фарбарске, машинске, са
или без искуства.

Кувар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, кувар-IV степен школске спреме, ВКВ-V степен, угоститељска
школа, са или без искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: доказ о стручној
спреми (оверена диплома); држављанство РС - не
старије од 6 месеци или оверена копија; извод из
матичне књиге рођених или оверена копија.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА НОВЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
„ПОЛИТЕХНИКА“
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/267-56-63

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник српског језика и књижевности.

Ваша права адреса:

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

ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ
И ОПЕРАТИВНИ
МЕНАЏМЕНТ
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29

Информатичар-приправник

са пуним радним временом, на период
од пет година

УСЛОВИ: висока школска спрема информатичког или техничког смера. Уз пријаву доставити:
диплому, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, уверење да се не води кривични поступак,
на наведену адресу, са назнаком: „За конкурсну
комисију“ или на е-mail: info@fsоm.еdu.rs.

4. Два наставника у звање доцента
за ужу уметничку област Цртање и
сликање, за предмете: Цртање А,
Б и В и Сликање А, Б и В

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА”
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или више образовање васпитача;
без обзира на радно искуство; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми или уверење о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није
осуђиван установа прибавља службеним путем.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу
установе, поштом или лично, у времену од 09,00
до 15,00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Петра 4

Oбјављује конкурс за избор:

1. Једног наставника у звање
ванредног професора за ужу
уметничку област Примењено
сликарство, за предмете: Основи
зидног сликарства и Основе
монументалног сликарства, на
Одсеку примењено сликарство

са пуним радним временом, на период
од пет година

2. Једног наставника у звање
доцента за ужу уметничку област
Примењена графика, за предмете:
Графика 1, 2, 3 и 4 и Графика, на
Одсеку примењена графика
са пуним радним временом, на период
од пет година

30

3. Једног наставника у звање
доцента за ужу уметничку област
Цртање и сликање, за предмете:
Анатомско цртање 1 и 2, на
Одсеку примењено сликарство
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са пуним радним временом, на период
од пет година

5. Једног наставника у звање
доцента за ужу уметничку област
Индустријски дизајн, за предмете:
Индустријски дизајн 1, 2 и 3 и
Индустријски дизајн, на Одсеку
индустријски дизајн
са пуним радним временом, на период
од пет година

Право учешћа на конкурс 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.
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).
Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу се преузети у Правној
служби или са сајта Факултета (www.fpu.edu.rs).
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.
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 месту 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.
Факултет примењених уметности у Београду, Београд, Краља Петра 4, у времену од 10,00 до 14,00
часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну област
Електромагнетика, антене и
микроталаси
Асистент за ужу научну
област Рачунарска техника и
информатика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови
конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и Статутом
Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор најбољих кандидата. Молбе са потребним
документима: биографија са списком објављених
радова, копија дипломе, односно уверења које
важи до издавања дипломе и уверења о држављанству, доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО
МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Контрола
квалитета
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен технолошко-металуршки факултет, доктор
техничких наука, хемија и хемијска технологија.

Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Техничка
физика и физичка електроника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен
електротехнички факултет, доктор електротехничких наука.

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Неорганска
хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен технолошко-металуршки факултет, доктор
техничких наука, хемија и хемијска технологија.

Доцент за ужу научну област
Текстилно инжењерство

11080 Земун, Тошин бунар 17
тел. 011/3164-136
www.pravnobiroskolazemun.еdu.rs

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен технолошко-металуршки факултет, доктор
техничких наука, хемија и хемијска технологија.

Административни референт

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању
и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима
(опширна биографија са освртом на стручни рад,
доказ о испуњености услова и школској спреми,
списак научних радова са радовима) подносе
се Секретаријату Факултета, у Београду, архива
Факултета, Карнегијева 4.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс доставити: кратку биографију, оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију уверења о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Уверење о здравственој
способности прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Наставник хемије

са 45% радног времена
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). Кандидат мора 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. 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 судско
уверење 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 испитулиценца, уколико поседују. У поступку одлучивања о избору наставника, директор школе врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности, у року од 8
дана од дана истека рока за подношење пријава. Претходну проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове конкурса
вршиће Национална служба за послове запошљавања 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.

ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“
11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3076-402, 3076-421
www.beogradnet.com/radivojpopovic
www.radivojpopovic.com

Наставник разредно-предметне
наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог-сурдолог који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године. Конкурс се расписује на
основу чл. 120, чл. 130 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидат уз пријаву треба да поднесе оверене фотокопије (не старије од
6 месеци) следећих важећих докумената: дипломе о стеченом образовању, уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених и уверења
да против кандидата није покренута истрага,
нити је подигнута оптужница код надлежног суда,
са краћом радном биографијом. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
доставу пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе или доставити
лично секретаријату школе.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

27.03.2013. | Број 510 |
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АКАДЕМИЈА ЗА
ДИПЛОМАТИЈУ И
БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Наставник вештина за предмет
Дипломатско-безбедносне
вештине
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање првог степена из
поља друштвено-хуманистичких наука; објављени стручни радови у одговарајућој области
и способност за наставни рад. Остали услови за
избор наставника вештина 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 у року од 15
дана од дана објављивања. Пријаве слати на
адресу: Травничка 2.

УНИВЕРЗИТЕТ
ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА
11000 Београд, Венизелосова 31
тел. 011/2620-866

Наставник за ужу научну област
Општи менаџмент

на неодређено или одређено време од
5 година
УСЛОВИ: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука и докторат из области за
коју се бира. Остали услови за избор наставника и сарадника прописани су Законом о високом
образовању и Статутом Факултета за менаџмент
малих и средњих предузећа. Предност имају наставници са звањем ванредног, односно редовног
професора. Пријаве са биографијом и доказима
о испуњености услова конкурса (оверене копије
диплома, списак научних и стручних радова), достављају се у року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Травничка 2.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР
ПУТНИК“
11000 Београд, Бошка Петровића 6
тел. 011/2667-224

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
раднице са боловања

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи - оверена
копија дипломе или уверења о стручној спреми;
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије - оверена копија уверења о држављанству; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
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тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Докази о одговарајућем образовању
и држављанству РС подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа.

XIII БЕОГРАДСКА
ГИМНАЗИЈА

11400 Младеновац, Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385

Наставник информатике

за рад у издвојеном одељењу Велика
Иванча Река и матичној школи, на
одређено време до повратка радника са
одсуства

Наставник српског језика

за рад у издвојеном одељењу Велика
Иванча Река

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

Спремачица

Наставник физике

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа; психичка, физичка и здравствена
способност за рад у школи - 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; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: сведочанство о завршеној основној школи, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, све у оригиналу или у
овереној копији, на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
Остружница, Вука Караџића 11
тел. 011/8071-264, 8070-113
е-mail: оskaradjordje@yubc.net

Наставник биологије

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања и
одсуства са рада ради неге детета, са
80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2 тач. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012), као и да испуњавају услове прописане
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Потребно је да кандидат има одговарајуће образовање, да поседује 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 поседује држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, уверење
надлежног суда да кандидат није под истрагом
и да против њега није подигнута оптужница (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од
6 месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима прилаже кандидат који буде примљен
по конкурсу, пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности школа прибавља накнадно. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
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ОШ „КОСТА ЂУКИЋ“

са 50% радног времена (20 часова),
за рад у издвојеном одељењу Велика
Иванча Река и матичној школи

Наставник хемије

са 20% радног времена (8 часова),
за рад у издвојеном одељењу Велика
Иванча Река

Наставник биологије

са 20% радног времена (8 часова),
за рад у издвојеном одељењу Велика
Иванча Река
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8
став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и стечен назив у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима - што се доказује лекарским уверењем које
је кандидат у обавези да достави пре закључења
уговора о раду; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о некажњаваности
прибавља школа по службеној дужности. Докази
о испуњености услова уз пријаву: оверена копија
дипломе о одговарајућем образовању и оверена
копија доказа о испуњености услова из чл. 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања; оверена копија уверења о држављанству.
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве
са неовереном документацијом у прилогу неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе или донети лично у просторије школе,
радним данима, у времену од 08,00 до 10,00 часова.

ПРВА БЕОГРАДСКА
ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/3284-572

Наставник филозофије
са 75% радног времена

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

Наставник латинског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: професор класичне филологије, дипломирани класични филолог.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава, поред
општих услова прописаних законом, и посебне
услове прописане чл. 120 и чл. 8 Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Пријаве са доказом
о стручној спреми и уверењем о држаљанству
Републике Србије доставити секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

СЕДМА БЕОГРАДСКА
ГИМНАЗИЈА

Бор

11000 Београд, Шејкина 21а
тел. 011/7433-642
е-mail: sedma.оffice@sezampro.rs

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ”
19257 Рудна Глава
тел. 030/585-650

Наставник немачког језика

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ
АЛАС“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 41

Наставник физичког васпитања
на одређено време
2 извршиоца

Наставник руског језика

са 90% радног времена, на одређено
време

за 56% радног времена

Наставник енглеског језика

Наставник психологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012) и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11).

за 60% радног времена

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

Спремачица

Стручни сарадник

УСЛОВИ: завршена основна школа.

на одређено време

Наставник грађанског васпитања

ОСТАЛО: За радна места важе општи услови
предвиђени чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Информације на број
телефона: 011/7433-642.

Наставник математике и
рачунарства и информатике

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

са 70% радног времена, на одређено
време

на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника. Уз пријаву доставити: оверене фотокопије дипломе, извода из матичне књиге
рођених и уверења о држављанству РС.

ОШ „НОВИ БЕОГРАД“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/301-74-91

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу
са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије; да
кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија
дипломе), оверену фотокопију држављанства
Републике Србије, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Извештај из казнене евиденције СУП-а
прибавља школа по службеној дужности.

Друштвена
одговорност
Највећа понуда

слободних
послова
ПРИОРИТЕТИ У
на
једном месту
ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: послове стручног сарадника школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из чл. 116 став 5 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11).

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Асистент за ужу научну област
Физика јонизованих гасова и
плазме
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 08,00 и који показује смисао за наставни рад или магистар наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

Доцент за ужу научну област
Физика кондензоване материје
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука и остали услови утврђени
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), Статутом и правилницима Физичког факултета и Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из чл.
62 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12). Пријава треба да
садржи: биографију; оверен препис дипломе;
опис досадашње наставне активности; опис досадашње научне активности; преглед научних резулата; списак наставник и научних публикација;
списак цитата; најважније публикације. Пријаву
је потребно доставити у штампаној и едитабилној
електронској форми (tex или doc формат), у складу са темплејтом који се налази на сајту Физичког
факултета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са доказима
о испуњености услова конурса доставити Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг
12-16 (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана
од дана објављивања.

ОСТАЛО: 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; држављанство Републике Србије. Услови из чл. 120 став 1
и 2 овог члана доказују се приликом примања у
радни однос и проверавају се у току рада. Доказ
о некажњаваности прибавља школа. Уз пријаву кандидати подносе: извод из матичне књиге рођених, доказ о школској спреми, уверење
о држављанству, лекарско уверење (изабрани
кандидат). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања.

ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
образовање: завршена основна школа (основно образовање и васпитање); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад у школи; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену копију
сведочанства или препис сведочанства о завршеној основној школи; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; фотокопију
личне карте. Доказ из казнене евиденције прибавља школа. Лекарско уверење (не старије од
шест месеци) изабрани кандидат доставља школи
пре закључења уговора о раду.

Васпитач

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

за рад са децом предшколског
васпитања и образовања, на одређено
време ради замене одсутне запослене, у
издвојеном одељењу школе у Метовници

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање васпитача за рад са децом предшколског
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васпитања и образовања, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или стечено одговарајуће високо образовање за васпитача на
студијама првог степена, студијама у трајању од
три године или више образовање, у складу са
Законом о високом образовању и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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; да добије позитивно
мишљење на провери психофизичких способности за рад са ученицима, од стране службе за
запошљавање. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену копију или препис дипломе о стеченом
образовању, оверену копију или препис уверења
о положеном стручном испиту, односно лиценцу,
осим за приправнике, уверење високошколске
установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и праксе у установи; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци). Доказ из казнене
евиденције прибавља школа. Лекарско уверење
(не старије од шест месеци) изабрани кандидат
доставља школи пре закључења уговора о раду,
као и извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у законском року. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са доказима доставити на адресу школе.

ОШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19316 Кобишница

Мајстор, домар
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме.
Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и посебне услове
у складу са чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да достави следеће доказе,
у оригиналу или у уредно овереној фотокопији:
о степену и врсти стручне спреме, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ
из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентску
предност
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19219 Кривељ
тел. 030/473-114

Наставник разредне наставе

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

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„РАЈКО БОСНИЋ”
19300 Буково-Неготин, Буковски пут бб
тел. 019/548-755

Наставник енглеског језика

са 56% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 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; да кандидат има држављанство 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,
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односно стручној спреми, доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених), лекарско уверење (не
старије од 6 месеци) подноси се пре закључења
уговора о раду, доказ о неосуђиваности (уверење
о неосуђиваности) прибавља школа. 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. Кандидати у пријави треба обавезно да наведу и број телефона.

ОШ „СВЕТИ САВА“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

Наставник техничког и
информатичког образовања
на одређено време до повратка
радника са боловања

Наставник техничког и
информатичког образовања

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајуће образовање
за рад на радном месту наставник техничког и
информатичког образовања, према важећим
прописима. Поред наведеног, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за наставника
техничког и информатичког образовања“, у року
од осам дана од дана објављивања. Уз пријаву
кандидат подноси: оверену фотокопију/оригинал
уверења о стручној спреми, оверену фотокопију/
оригинал извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци), уверење да
кандидат није правоснажно осуђиван и да није
кривично гоњен - не старије од шест месеци.
Лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду, односно пре заснивања радног односа. Рок за пријављивање је осам дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.

Обука за
активно
тражење
посла

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
19304 Јабуковац, Ћирила и Методија 23
тел/факс: 019/558-003
e-mail: оsjjzmaj@verat.net

Наставник техничког и
информатичког образовања

од 6 месеци), извод из казнене евиденције МУПа и суда (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверен препис извода из матичне књиге рођених, преглед кретања кроз службу са биографским подацима, доказе о својим организационим
и стручним способностима. Ближе информације
могу се добити код секретара школе или лично у
школи. Пријаве слати на адресу школе или лично
доставити школи.

ОШ „ПРЕЉИНА“

ОШ „МИЛАДИН ПОПОВИЋ“

на одређено време до краја другог
полугодишта школске 2012/2013.
године, ради замене радника који је на
боловању

са 40% радног времена

Наставник географије

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Школски педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен одговарајуће стручне спреДруштвена
одговорност
ме;
да кандидати имају
физичку, психичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена
ПРИОРИТЕТИ
У у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и ЗАПОШЉАВАЊУ
васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми,
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, односно оверену фотокопију уверења, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве кандидата доставити препорученом поштом или лично.

Гњил
ане
Национална
служба
за запошљавање

ПОНОВО ОГЛАШАВА
ОШ „МЛАДЕН МАРКОВИЋ“
Витина
38263 Врбовац

Програми
Директор
иправништва
на период од 4 године –
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
нање
у пракси
услове: поседовање одговарајућег образовања из

38266 Пасјане

Наставник српског језика
са 85,71% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чл. 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); одговарајуће
образовање сходно чл. 8 истог Закона и преНационална
ма Правилнику
о степену и служба
врсти образовања
наставника и за
стручних
сарадника у основној
запошљавање
школи; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву са
биографијом кандидат треба да достави: диплому
о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе),
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија), лекарско уверење (пре закључивања
уговора о раду), уверење да није кажњаван и да
није под истрагом. У току поступка одлучивања
о избору кандидата вршиће се провера психофизичких способности од стране службе за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Комплетну документацију доставити
лично или на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
38263 Врбовац-Витина

Библиотекар

чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система обраНоћни чувар
зовања и васпитања - високо образовање стечезаШанса
50% радног
времена
за младе
но на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
или специјалистичке струковне студије, у складу
услове: поседовање одговарајућег образовања
са Законом о високом образовању („Сл. гласник
према Правилнику о врсти стручне спреме наставРС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), почев од
ника, стручних сарадника и помоћних наставника
10. септембра 2005. године, као и одредбе стау стручним школама и Правилнику о организацији
ва 3 - наставник и васпитач јесте и лице са стеи систематизацији послова; поседовање психичченим одговарајућем образовањем на студијаке, физичке и здравствене способности за рад са
ма првог степена (основне академске, односно
децом и ученицима, поседовање држављанства
струковне студије), студијама у трајању од три
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном
године или вишим образовањем, за наставника,
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
педагога или психолога; поседовање дозволе за
1 тачка 3(за
Закона
о основама система обраОбуке
субвенције
запошљавање)
рад (лиценце); поседовање психичке, физичке
и истав
зовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба
здравствене способности за рад са децом и учеда приложи: доказ о стеченом одговарајућем
ницима; поседовање држављанства Републике
образовању, уверење о држављанству Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом
Србије, извод из матичне књиге рођених. Доказ
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
да има психичку, физичку и здравствену способ3 Закона о основама система образовања и васност за рад са децом и ученицима, кандидат подпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
носи пре закључивања уговора о раду, а доказ да
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпукандидат није осуђиван према чл. 120 став 1 тач.
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
3 Закона о основама система образовања и васУз пријаву приложити: доказ о држављанству (не
питања - прибавља школа. Рок за пријављивање
старији од 6 месеци), оверен препис/фотокопију
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
дипломе о стеченом образовању, оверен пре„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријапис/фотокопију документа о положеном испиту
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о
радном искуству, лекарско уверење (не старије
адресу школе.

Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Прави људи

Ч ач а к
32212 Прељина, Чачак
Драгана Бојовића 31
тел. 032/381-005

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба да испуњава
опште услове за заснивање радног односа предвиђене чл. 8 ст. 1, 2 и 3 Закона о основама систеСАЈМОВИ
ма образовања
и васпитањаЗАПОШЉАВАЊА
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као и из ст. 4 истог закона: 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 (доказ: уверење надлежне
установе). Кандидат поред општих услова треба
да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 2 став 1 тач. 1-6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи: професор разредне
наставе; наставник разредне наставе; професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа
по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: доказ о стеченом
образовању (оригинал или оверена фотокопија
дипломе); уверење о држављанству РС; уверење
надлежне установе да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским Национална
системом преносаслужба
бодова; извод из
матичне књиге за
рођених
- уверења не могу бити
запошљавање
старија од шест месеци. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Национална служба
за запошљавање

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“
32300 Горњи Милановац
Иве Лоле Рибара 3
тел. 032/720-393

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ОШ „СВЕТИ САВА“
32300 Горњи Милановац
Бошка Бухе 17

Професор разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 1, 2 и 4 и чл. 120, 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и у
складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/12); здравствена способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду - лекарско уверење); психичка и физичка способност
за рад са ученицима (проверу психофизичких
способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање); да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); држављанство Републике Србије.за
Кандидати
Шанса
младеподносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о испуњености услова из чл.
8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ОШ „СВЕТИ САВА“
32300 Горњи Милановац
Бошка Бухе 17
тел. 032/720-510

Професор разредне наставе у
својству приправника
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидати имају 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, почев од 10. септембра
2005. године или стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 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; доказ о
испуњености овог услова 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 доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Прави људи
на правим
пословима

Конкурс објављен 27.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: професор разредне наставе, на
одређено време до краја школске године
(радно место под ред. бр. 2). За остала радна места конкурс је непромењен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Наставник физике
32000 Чачак, Цара Душана 20
тел. 032/222-229

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

НАЈКРАЋИ ПУТ

Наставник српског језика и
књижевности
ДО ПОСЛА

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: Национална
VII/1 степен стручне
спреме у наведеслужба
ном занимању. Конкурс се расписује на основу
чл. 120 и чл.за
130запошљавање
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Посебни услови за наставно особље
утврђени су одредбама Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
Кандидати уз молбу треба да поднесу и следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и краћу биографију.
Документа слати на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Друштвена
одговорност

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

Људи су
мера успеха

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Оглас објављен 23.01.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно
место: професор српског језика, и треба да
гласи: професор српског језика, на одређено време до краја школске 2012/2013.
године. У осталом делу оглас је непромењен.

Запослимо Србију

ика запошљавања
36

Први утисак је
ОШ „БРАНИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ“
најважнији
–
32224 Слатина
тел. 032/826-654
будите
Професор математике
свих
за 78% радногиспред
времена

| Број 510 | 27.03.2013.

Професор биологије

за 10% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе о стручној спреми
(кандидати треба да испуњавају услове према
Правилнику о врсти и степену стручне спреме),
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, као и лекарско уверење. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, а заинтересовани кандидати пријаве могу слати на адресу школе или предати код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Ј аОбуке
годи
а
ин
субвенције

за запошљавање
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
35207 Поточац
тел. 035/522-804

Унапредите
са 70% радног времена
своје
пословање
Наставник физике

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

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом

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

Наука и образовање

ПУ „ПИОНИР“

35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће средње
образовање, медицинска сестра-васпитач; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да се против кандидата не
води истрага и да није подигнута оптужница.
Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Приложена документација не сме бити старија од шест месеци.
Пријаве са потребном документациојм доставити
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кикинда

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋНО ДЕТЕ“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 0230/81-665
е-mail: vrticnk@gmail.com

Секретар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или дипломирани правник
који је стекао високо образовање у трајању од
најмање четири године (оверена фотокопија
дипломе или уверење о одговарајућем образовању); да кандидат има психофизичку и здравствену способност за рад (доказ кандидат подноси пре закључења уговора о раду, након избора);
уверење о држављанству (у оригиналу или оверена фотокопија); 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
установа службеним путем; биографија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да кандидат има држављанство РС; да поседује психофизичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат
треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију дипломе-сведочанства о стеченој стручној
спреми. Уверење о неосуђиваности школа ће
прибавити по службеној дужности, а лекарско
уверење о психофизичкој и здравственој способности школа ће тражити од изабраног кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати у
затвореном омоту, са назнаком: „За конкурс“, на
горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24430 Ада, Моше Пијаде 8
тел. 024/853-034, 852-031
е-mail: iskolada@open.telekom.rs

Наставник мађарског језика и
књижевности
Наставник физике

за 12 часова недељно (60% радног
времена), на одређено време до краја
школске 2012/2013. године (док
директору мирује радни однос)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање прописано Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) - диплома о
стеченом образовању (оригинал или оверена
фотокопија); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - уверење прибавља школа; општу здравствену способност (за кандидате који имају више од шест
месеци прекида радног односа) - лекарско уверење се подноси након одлуке о избору кандидата; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 120 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) - доказ прибавља школа; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; уверење о положеном језичком испиту за мађарски језик или уверење средње, више или високе школе на језику
националне мањине или уверење да је канадидат
положио испит из тог језика по програму високошколске установе; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - уверење
високошколске установе. Пријаве са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Косовска Митровица

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Методика ликовног
образовања
Наставник (сва звања) за ужу
стручно-уметничку област
Сликање по смеровима
Наставник (сва звања) за ужу
стручно-уметничку област
Писмо са типографијом и
Фотографија, за предмет: Писмо
са типографијом
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом
о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010 и 93/2012), Статутом Факултета уметности, Правилником о ближим условима

за избор наставника Универзитета у Приштини
и Факултета уметности и Препорукама о ближим
условима за избор наставника Националног савета за високо образовање од 04.05.2007. године,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. За наставнике који конкуришу
за научну област обавезан је докторат из области
за коју конкуришу. Уз пријаву кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: биографију
са библиографијом у три примерка са подацима
о уметничком, стручном, педагошком и научном
раду, списак уметничких, стручних и научних
радова, као и саме радове, диплому о завршеном
одговарајућем факултету, односно магистратури
и докторату. Биографију (написану у Ворду) са
библиографијом и подацима о уметничком, стручном, педагошком и научном раду и списак уметничких, стручних и научних радова из области
за коју конкуришу (написану у Ворду), као и снимак на CD-у самих радова, кандидати достављају
у три примерка, на CD-у. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Пријаве доставити на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“
38216 Бањска
тел. 028/669-087

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 8 став 2 и чл. 59 став 5 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и опште услове: да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника школе, педагога или психолога; да има здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа); држављанство РС; да поседује
дозволу за рад-лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен стручни испит;
завршену обуку и положен испит за директора
(уколико нема, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); најмање 5 година радног искуства
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег високог образовања. Уз
пријаву приложити: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе, оверену копију диплома
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о
поседовању лиценце за рад (уверење о положеном стручном испиту), доказ о радном стажу
у области образовања и васпитања (од установе
у којој је остварио потребне године стажа), уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (не старији од 6 месеци).
Уверење да кандидат није осуђиван у складу са
законом прибавља школа по службеној дужности.
Сва наведена документа морају бити у оригиналу или оверене копије. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве доставити на горенаведену адресу.
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ГИМНАЗИЈА И ТЕХНИЧКА
ШКОЛА - ВУЧИТРН
38220 Косовска Митровица
Лоле Рибара 29
тел. 028/425-335

Наставник социологије
за 5 часова недељно

Наставник српског језика
за 5 часова недељно

Педагог
Економско-трговинска школа

Делатност ван седишта - Племетина

Професор енглеског језика

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

Професор економске географије
за 2 часа

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати опште и
посебне услове који су прописани Законом и Правилником о стручној спреми наставника. Уз пријаву доставити: оверен препис дипломе; уверење
о здравственој способности; уверење да нису
осуђивани; уверење о држављанству РС. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

ОШ Стекните
„МИЛАДИН МИТИЋ“

УСЛОВИ: Право учешћа имају сва лица која
испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о осноОбука
за
вама система образовања
и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и активно
52/11), као и Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних
тражење
сарадника и помоћних наставника у стручним
посла оверен преписшколама. Уз пријаву приложити:
фотокопију дипломе, уверење о држављанству
РС и извод из матичне књиге рођених. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или
доставити лично. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

38204 Лапље Село

конкурентску
Васпитач у предшколском
одељењу
предност
за рад у Чаглавици
Наставник хемије

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
Брњак
38228 Зубин Поток
тел. 065/2061-309

за 8 часова, на одређено време до
повратка радника са функције

а) Наставник
језика
Посао
се
несрпског
чека,
за
рад
у
Бубама,
за
13
часова
недељно
Обука
за активно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
посао
се
тражи
изтражење
чл. 8 и 120 Законапосла
о основама система образоб) Наставник математике
вања и васпитања. Потребна документа: диплома о стручној спреми и уверење о држављанству.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе или доставити
лично администрацији школе.

за рад у издвојеном одељењу у Лучкој
Реци, за 12 часова недељно

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА ПРИШТИНА

г) Наставник математике

Оглашава радна места за пријем наставника и стручних сарадника за школску
2012/2013. годину:

д) Наставник
хемије
за запошљавање

Лапље Село

Економско-трговинска школа
Лапље Село
Професор физике
за 4 часа

Професор хемије

Професор групе правних
предмета

ВЕЛИКЕ
ИДЕЈЕ
на одређено време ради замене
одсутног запосленог
ЗА МАЛИ
Професор групе правних
предмета
БИЗНИС
на одређено време до повратка

запослене са породиљског одсуства

Професор екологије и биологије
за 7 часова, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства
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за рад у издвојеном одељењу у Бубама,
за 16 часова недељно
за рад у Брњаку, за 16 часова недељно,
на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Национална служба

за рад у издвојеном одељењу у Бубама,
за 4 часа недељно

ђ) Наставник хемије

за рад у Брњаку,
за 4 часа недељно
Пословни
центри
НСЗруског језика
е) Наставник

за рад у Брњаку, за 8 часова недељно

за 6 часова, на одређено време ради
Пословни
центризапосленог
НСЗ
замене одсутног

Запослимо
Србију

в) Наставник математике

ж) Наставник руског језика

План за
реализацију
з) Наставник физике
за рад увашег
издвојеним одељењима у
Бубама и Лучкој Реци, за 10 часова
недељно
бизниса
за рад у издвојеним одељењима у
Бубама и Лучкој Реци, за 10 часова
недељно

и) Наставник физике

за рад у Брњаку, за 6 часова недељно

ј) Наставник разредне наставе

за рад у комбинованом одељењу
у Бањама, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства
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к) Наставник техничког и
информатичког образовања

за 8 часова недељно, за рад у
издвојеним одељењима у Лучкој Реци
и Бубама

л) Наставник историје

за 9 часова недељно, за рад у Брњаку и
издвојеном одељењу у Бубама

љ) Наставник предмета Од
играчке до рачунара

за 3 часа недељно, за рад у издвојеним
одговорност
одељењима Друштвена
у Лучкој Реци, Бубама
и
Бањама

ПРИОРИТЕТИ
У
м) Наставник
музичке културе

за 14 часоваЗАПОШЉАВАЊУ
недељно, за рад у Брњаку
и издвојеним одељењима у Бубама и
Лучкој Реци

н) Наставник информатике и
рачунарства

за 5 часова недељно, за рад у
издвојеним одељењима у Бубама и
Лучкој Реци
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће високо образоНационална
служба
вање у складу
са чл. 8 став
1 став 2 тач. 1 Закона о основама
система
образовања
за запошљавање и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 52/2011), одговарајућу врсту стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 3/05,
3/09); одговарајуће више образовање у складу
са чл. 145 Закона о основној школи („Сл. гласник
РС”, бр. 50/92, 22/02, 62/03, 64/03 и 64/04); 2. да
поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да су држављани
Републике Србије; 4. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Докази о испуњености
услова из тачака 1 и 3 подносе се уз пријаву на
конкурс, а докази о испуњавању услова из тач.
2 и 4 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс приложити: оверен препис дипломе о
стеченој стручној спреми, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту - за кандидате од
а) до и), потврду о радном односу (за кандидате
са одговарајућим вишим образовањем), уверење
о држављанству, уверење да кандидати нису
осуђивани. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

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

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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К ра гу ј е в а ц

ФАКУЛТЕТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Анатомија
на одређено време 5 година
2 звршиоца

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Фармакологија и
токсикологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација

Психолог

ОШ „СЕСТРЕ РАДОВИЋ“
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове прописане чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник“, бр. 11/2012); да је држављанин Републике Србије; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и да испуњава друге услове предвиђене Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уз пријаву кандидат је у обавези
да достави следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству Републике Србије и уверење да
није осуђиван. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова слати на горенаведену
адресу школе.

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну
област Инфективне болести
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са
укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске студије или магистар
медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних
и научних публикација и по један примерак тих
публикација. Конкурсну документацију доставити
и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ“
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/331-940

Кувар
УСЛОВИ: квалификовани радник-III степен стручне спреме, куварског смера, са или без радног
искуства.

Референт за управно-правне
послове
УСЛОВИ: послове референта за управно-правне послове може обављати лице са завршеном
вишом школом правне струке-VI степен, као и
лице са стеченим високим образовањем на трогодишњим студијама, са или без радног искуства.

Медицинска сестра-васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: послове медицинске сестре-васпитача за рад са децом узраста од шест месеци до
три године може обављати лице које има средње
образовање: медицинска сестра-васпитач.

6 извршилаца

0800 300 301
(позив је бесплатан)

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити следеће
доказе: уверење о држављанству; уверење да
се против кандидата не води истрага; оверену
копију дипломе и извод из матичне књиге рођених. Пријаве са наведеном документацијом доставити лично или поштом, на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наставник у звање ванредног
или редовног професора за
ужу теоријско-уметничку
област Методике вокално/
инструменталне наставе
(Методика наставе гудачких
инструмената)

на одређено време 5 година или на
неодређено време

Васпитач

НСЗ Позивни
центар

УСЛОВИ: послове психолога може обављати лице
које је стекло одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) и лице са
завршеним високим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири године, у
складу са законом.

УСЛОВИ: послове васпитача за рад са децом
узраста од три године до поласка у школу може
обављати лице које испуњава услове прописане
законом и да има одговарајуће образовање - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије) у
трајању од 3 године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, као и лице које има одговарајуће високо образовање на основним студијама
у трајању од четири године, у складу са законом

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

К ра љ е в о

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО
И ГРАЂЕВИНАРСТВО
У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну
област Механизација и носеће
конструкције
Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Производно машинство
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Аутоматско
управљање, флуидна техника и
мерења
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
наука из научне области за коју се наставник
бира. Поред општих услова утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене
Законом о високом образовању, актима Универзитета у Крагујевцу и актима Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу
школске спреме, одговарајуће доказе надлежних
органа у погледу неосуђиваности у смислу чл. 62
став 3 Закона о високом образовању и чл. 125е
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак
научних и стручних радова, као и саме радове и
све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања.

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Производно
машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура из научне области за коју се врши избор и
прихваћена тема докторске дисертације или студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00. Поред општих услова утврђених
законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању,
актима Универзитета у Крагујевцу и актима
Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, потврду о уписаним докторским студијама, одлуку о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајуће доказе надлежних органа у
погледу неосуђиваности у смислу чл. 62 став 3
Закона о високом образовању и чл. 125е став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као и саме радове и све
остале доказе од значаја за избор. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.
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36000 Краљево, Доситејева 46
тел. 036/382-047
е-mail: еtskkv@ptt.rs

Помоћни радник на одржавању
хигијене у школи
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидати треба 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 поднети на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧИБУКОВАЧКИ
ПАРТИЗАНИ“

36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Библиотекар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће образовање предвиђено
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012); да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије.

Сервирка

на одређено време до повратка
раднице са боловања
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, завршена основна школа, положен испит за сервирку,
општи услови предвиђени законом и посебни
услови предвиђени Законом о основама система
образовања и васпитања (чл. 120).
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом. Уверење о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Заинтересовани кандидати пријаве на конкурс
са доказима о испуњавању тражених услова треба да доставе на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“.
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Ваша права адреса:

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник разредне наставе

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

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, са 67%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови
конкурса у погледу стручне спреме одређени су
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012) и одредбама чл. 8 и 121 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Услови за
пријем у радни однос доказују се на основу чл.
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011): доказ о степену стручне спреме,
односно одговарајуће образовање (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од шест месеци
- подноси се уз пријаву на конкурс); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старији од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду);
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци - подноси се уз пријаву на конкурс); извод из матичне књиге рођених.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати у затвореним ковертама,
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ или
лично код директора.

Крушевац

ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
37252 Јасика, Станислава Биничког бб
тел. 037/671-103

Наставник музичке културе

за 70% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), а у погледу образовања услове прописане важећим Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву доставе: доказ
о стручној спреми и извод из матичне и књиге
држављана. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
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ЕКОНОМСКО
ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658

Професор физике

за 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка радника са
боловања

Професор рачунарства и
информатике

за 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VII степен
стручне спреме; 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. Потребна документација: молба, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење из суда да се
против лица не води истрага, нити је подигнута
оптужница против истог и оверена фотокопија
одговарајуће дипломе (чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања).

ОШ „СВЕТИ САВА“

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТРСТЕНИК

на одређено време до истека мандата
директору школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) одговарајуће високо образовање; 2) физичка, психичка и здравствена способност за рад са ученицима; 3) положен испит за лиценцу за наставника; 4) да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
5) држављанство Републике Србије. Докази о
испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 4 прибавља
школа. Поред услова који су прописани законом
кандидати треба да испуњавају и посебне услове
у погледу стручне спреме, прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника за рад у стручној школи. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“

Наставник разредне наставе

Наставник француског језика

са 45% норме, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко
60 дана, за рад у подручном одељењу
школе у Попини
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава
опште услове предвиђене Законом о основама
система образовања и васпитања, услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз
пријаву поднети: извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге држављана и диплому - оригинална документа или оверене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Обука за
активно

са 60% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Плешу и Горњем
Ратају
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Законом о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи (приложити доказ о одговарајућој стручној спреми); да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
(лекарско уверење прилаже изабрани кандидат);
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела наведена у ставу 1 тачка 3
чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности); да је држављанин РС (уверење
о држављанству прилаже кандидат). У поступку
одлучивања о избору наставника претходну проверу психофизичких способности кандидата за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве на оглас,
са документацијом којом се доказује испуњеност
услова за заснивање радног односа, доставити
лично или на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа.

Друштвена одговорност

тражење

ПРИОРИТЕТИ У
посла
ЗАПОШЉАВАЊУ

Наставник разредне наставе

Наставник електротехничке групе
предмета

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

Наставник француског језика

37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

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

37240 Трстеник, Браће Спасојевић бб
тел. 037/3100-262

за рад у подручном одељењу

ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“

Национална служба
за запошљавање

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије
или специјалистичке мастер студије), почев од
10.09.2005. године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, све у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012);
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 је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву са биографским
подацима, кандидат треба да достави следећа
документа: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
положеном стручном испиту, уколико га кандидати поседују; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених. Уверење
о здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре заснивања радног односа, уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Кандидате
који конкуришу за радно место наставника школа
ће послати на утврђивање психофизичких способности за рад са децом и ученицима, надлежној служби за послове запошљавања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 Александровац
тел. 037/751-117

Професор рачунарства и
информатике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер),
основне студије у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 2005. године (VII/1 степен у наведеном занимању); услови стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме за наставника
у средњој школи; да су држављани РС; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Доказе о испуњавању услова доставити уз
пријаву на оглас: оверену фотокопију дипломе;
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
уверење о држављанству;
извод из
матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван
(од МУП-а); уверење да се не води истрага и да
није подигнута оптужница (од суда). Остала документа прилажу се по доношењу одлуке о избору.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања.
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ГИМНАЗИЈА

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

Професор француског језика

за 79% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције
директора школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
одговарајући факултет, сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника; да је кандидат држављанин Републике
Србије. Потребна документација: диплома (оверена копија), ако је положен испит за лиценцу
уверење о положеном испиту (оверена копија),
уверење о држављанству, извод из казнене евиденције полиције. У молби обавезно навести да
ли је обављено тестирање у Националној служби
за запошљавање и ако јесте када.

Ле с к о в а ц

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; диплому о стеченом образовању
и потврду високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Сва документа се прилажу у оригиналу или
као оверене фотокопије. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. По истеку конкурсног рока директор
врши ужи избор кандидата које упућује на проверу психофизичких способности. Проверу врши
надлежна служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Домар
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следећу документацију: оверен
препис-фотокопију дипломе о завршеној школи:
II, III или IV степен стручне спреме, електро,
столарске, водоинсталатерске или механичарске струке - механичар ткачких машина; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће достављена у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријаве. За додатне информације
заинтересована лица могу се обратити секретару
школе, на број телефона: 016/3488-442.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац
Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Професор српског језика и
књижевности

за 18 часова у настави (100% радног
времена)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8
став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању-44/10,
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава
услове у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
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16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у
Међи
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање из чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; потврду о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Лекарско
уверење о психофизичкој способности за рад са
децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције
за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника, директор школе врши ужи избор
кандидата које упућује на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
пре доношења коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати ће
бити обавештени по истеку рока за подношење
пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 016/782-206.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Конкурс објављен 28.11.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка
радника са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да има 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, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); 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. Кандидат је дужан
да уз пријаву достави: оверену копију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију); уверење
суда да против њега није покренута истрага,
нити је подигнута оптужница за кривична дела
из надлежности суда. 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 доказује да испуњава опште и
посебне услове конкурса, као и бројем телефона,
кандидат доставља на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Професор историје

са 15% радног времена

Професор филозофије
са 70% радног времена

Професор музичке културе
са 40% радног времена

Професор историје

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор рачунарства и
информатике

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
јавног предузећа
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама
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Наука и образовање
Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији: да је држављанин Републике Србије;
да има одговарајуће образовање, у складу са
законом и одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Лекарско уверење
је потребно када одлука о избору постане коначна, пре закључивања уговора о раду, а податке о
неосуђиваности за наведена кривична дела школа ће службено затражити из казнене евиденције. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве слати на адресу Гимназије, са назнаком: „За конкурс“. За све информације обратити се на број телефона: 016/843-311.

ОШ „ЈОСИФ КОСТИЋ“
16000 Лесковац, Учитеља Јосифа 18

тора може да буде изабран и васпитач који уз
испуњењеност осталих услова има одговарајуће
образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена у трајању од
три године или више образовање) и најмање 10
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
образовања. Директор се бира на период од
четири године. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду
о радном искуству, преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно), доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара установе и на број
телефона: 060/1607-930. Пријаве слати поштом
или доставити лично на горенаведену адресу.
Контакт телефон: 016/891-137.

Лозниц а

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; држављанство Републике Србије; психофизичка и здравствена способност; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци,
диплому о стеченој стручној спреми или оверену
фотокопију. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“
16240 Медвеђа, Васе Смајића 16
тел. 016/891-137

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег високог образовања из чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за васпитача или
струковног сарадника, поседовање дозволе за
рад (лиценце); 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; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. За дирек-

ОШ „МИЛОШ ГАЈИЋ“
Амајић
15318 Мали Зворник
тел. 015/466-008

Наставник енглеског језика

са 44% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор енглеског језика и књижевности.
Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
120 став 1 тач. 1-4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 53/11) - студије другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05 и 10/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или основне студије у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, Правилника о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12) и Правилника о организацији и систематизацији послова.
Уз пријаву поднети: основне биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци). Уверење да кандидати нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре заклучења
уговора о раду. Пријаве слати на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

СРЕДЊА ШКОЛА

15314 Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/581-143

Наставник енглеског језика
Наставник француског језика
са 44% радног времена

Наставник латинског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака, кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање, у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
(подноси се 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
- школа прибавља службеним путем; држављанство РС. Уз пријаву на конкурс, са биографијом,
доставити: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству; уверење суда као
доказ да кандидати нису под истрагом, оверену
фотокопију дипломе о завршеном образовању и
одговарајући доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Ниш

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„СМЕХ И СУЗА“
18220 Алексинац
Станка Милосављевића 9
тел. 018/804-626

Наставник-дефектолог
(олигофренопедагог)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки факултет или VI степен стручне спреме,
виша дефектолошка школа (смер олигофренопедагог). Уз пријаву доставити (у оригиналу или у
овереној фотокопији): диплому, извод из матичне књиге рођених (нови образац прибављен
после 27.03.2009.); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности врши надлежна
служба за послове запошљавања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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Наука и образовање

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/523-543

Наставник цртања и сликања

са 80% радног времена, на одређено
време до истека мандата директору
школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/11 и 8/11): дипломирани сликар; академски сликар - ликовни педагог;
дипломирани сликар - професор ликовне културе; дипломирани сликар зидног сликарства; лице
са завршеним факултетом лилковних уметности
- сликарски одсек; лице са завршеним факултетом примењених уметности - одсек или катедра
за примењено сликарство, сликарство или зидно сликарство; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима (доказ доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по
службеној дужности); држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ДОБРИЛА
СТАМБОЛИЋ“

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

Домар

са 50% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима школе
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме,
смер бравар, водоинсталатер, столар или друго
занимање; знање и способност одржавања инсталација; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа по службеној дужности);
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ“
18000 Ниш, Јеронимова 18
тел. 018/257-433

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Наставник српског језика

Оглас објављен 16.01.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник филозофије, са 70% радног времена.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ“
18000 Ниш, Јеронимова 18
тел. 018/257-433

Оглас објављен 20.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник филозофије, са 40% радног времена.

са 89% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, као и законом
регулисани општи услови за наставнике у школи.
Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС, оверену
фотокопију дипломе, уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Нови Са д

Нови Па зар

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36314 Штитаре, Нови Пазар
тел. 020/351-393

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

ОШ „ЈОШАНИЦА“

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО
ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Браће Тан 1
тел. 021/6915-353

Конкурс објављен 20.03.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник економске групе предмета, са 20% радног времена.

36306 Лукаре, Нови Пазар

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу Мур, на
одређено време ради замене запослене
која се налази на породиљском
одсуству, закључно са 30.09.2014.
године

Наставник немачког језика

за рад у издвојеном одељењу Мур, на
одређено време ради замене запослене
која се налази на породиљском
одсуству, закључно са 10.11.2013.
године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове утврђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/52, 52/11): 1) одговарајуће образовање; 2)
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 4)
држављанство Републике Србије. Услови из става
1 чл. 120 Закона доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 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 прибавља школа.
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или
оверену копију дипломе, односно уверење којим
се доказује одговарајуће високо образовање; уверење о држављанству РС - оригинал или оверена
копија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија. Информације о конкурсу
могу се добити на број тел. 020/448-073.
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ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56
тел. 021/864-067

Професор руског језика

на одређено време, најдуже до краја
школске 2012/2013. године, за рад у
Шајкашу и Мошорину

Педагог

за рад у Шајкашу и Мошорину
УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају
услове прописане чл. 8 и чл. 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10). Уз
пријаву на конкурс доставити (оригинал или оверене фотокопије): кратку биографију са подацима о кретању у служби; диплому; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); доказ да се против кандидата не води кривични поступак или уверење о
некажњавању. Одговарајуће лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

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

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
„БОГДАН ШУПУТ“
21000 Нови Сад
Јанка Веселиновића 22
тел. 021/512-244

Наставник српског језика и
књижевности

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

10. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Онкологија)

Објављује конкурс за избор у звање и на
радно место за следеће уже научне области:

11. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Фармација
(Фармацеутска технологија)

1. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Фармакологија са
токсикологијом
радно време краће од пуног (1 сат)

2. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија (Дечја
хирургија)

радно време краће од пуног (15 сати)
2 извршиоца

3. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Кардиологија)
радно време краће од пуног (15 сати)

4. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Нефрологија и клиничка
имунологија)

радно време краће од пуног (15 сати)
за рад у одељењима
мађарске
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
националне мањине, за 44% радног
времена
5. Наставник за избор у звање
УСЛОВИ: професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу на мађарском,
русинском и румунском језику; професор српског
језика и књижевности у одељењима за националне мањине; дипломирани филолог србиста (српски језик и лингвистика) - мастер. Кандидат треба
да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс доставити (оригинале или
оверене фотокопије): дипломе, уверења о држављанству РС и доказа о знању језика (сведочанство средње школе завршене на мађарском језику или уверење о положеном мађарском језику).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати)

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

на одређено време 5 година, пуно
радно време (40 сати)

12. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Фармација
(Фармацеутска хемија)
на одређено време 5 година, пуно
радно време (40 сати)

13. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Фармација
(Хемија)
на одређено време 5 година, пуно
радно време (40 сати)

14. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Стоматологија
(Дечја и превентивна
стоматологија)
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (39 сати)

15. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Интерна медицина (Пулмологија)

Први утисак на
јеодређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати)
најважнији –16. Наставник за избор у звање
радно време краће од пуног (15 сати)
доцента за ужу научну област
будите
6. Наставник за избор у звање
Здравствена нега
редовног професора
за ужу свих на одређено време 5 година, радно
испред
време краће од пуног (15 сати)
редовног професора за ужу
научну област Гинекологија и
опстетриција

научну област Педијатрија
(Неонатологија, интензивна нега
и терапија)
радно време краће од пуног (15 сати)

7. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Специјална
едукација и рехабилитација

радно време краће од пуног (15 сати)

8. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Судска медицина
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати)

9. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Патолошка
физиологија

на одређено време 5 година, радно
време краће
од пуног
(15 сати)
Обуке
и субвенције

17. Наставник за избор у
звање доцента за ужу научну
област Социјална медицина са
здравственом статистиком и
информатиком
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати)

18. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Патологија
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати)
2 извршиоца

19. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати)
2 извршиоца

за запошљавање
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20. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Медицинска рехабилитација

31. Сарадник у настави за ужу
научну област Интерна медицина
(Хематологија)

факултет, општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

21. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Психијатрија

32. Сарадник у настави за ужу
научну област Интерна медицина
(Нефрологија и клиничка
имунологија)

УСЛОВИ за радна места бр. 15-17: VIII степен
стручне спреме, завршен медицински факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати)

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати)
2 извршиоца

22. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Интерна медицина (Нефрологија
и клиничка имунологија)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати)

23. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Интерна медицина (Пулмологија)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати)
2 извршиоца

24. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Гинекологија и опстетриција
на одређено време 3 године, радно
врeме краће од пуног (15 сати)

25. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Хирургија (Пластична и
реконструктивна хирургија)
на одређено време 3 године, радно
врeме краће од пуног (15 сати)

на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати)

на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати)

33. Сарадник у настави за ужу
научну област Интерна медицина
(Онкологија)
на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати)
2 извршиоца

34. Сарадник у настави за ужу
научну област Интерна медицина
(Кардиологија)
на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати)

35. Сарадник у настави за ужу
научну област Интерна медицина
(Ендокринологија и клиничка
имунологија)
на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати)

УСЛОВИ за радна места бр. 1-6: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

26. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија (Урологија)

УСЛОВИ за радно место бр. 7: VIII степен стручне
спреме, завршен дефектолошки факултет, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

27. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија (Абдоминална и
ендокрина хирургија)

УСЛОВИ за радна места бр. 8-10: VIII степен
стручне спреме, завршен медицински факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.

на одређено време 3 године, радно
врeме краће од пуног (15 сати)

на одређено време 3 године, радно
врeме краће од пуног (15 сати)

28. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Здравствена нега
на одређено време 3 године, радно
врeме краће од пуног (15 сати)

29. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Специјална едукација и
рехабилитација
на одређено време 3 године, радно
врeме краће од пуног (15 сати)

30. Сарадник у настави за ужу
научну област Психијатрија
на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати)
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УСЛОВИ за радно место бр. 11: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек
фармација) или фармацеутски факултет, општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радна места бр. 12-13: VIII степен
стручне спреме, завршен природно-математички
факултет (одсек хемија), општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радно место под бр. 14: VIII степен
стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек за стоматологију) или стоматолошки
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УСЛОВИ за радна места бр. 18-27: VII степен
стручне спреме, завршен медицински факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радно место под бр. 28: VII степен
стручне спреме, завршен медицински факултет
(одсек здравствена нега), општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радно место бр. 29: VII степен стручне
спреме, завршен дефектолошки факултет (одсек
за логопедију), општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
УСЛОВИ за радна места бр. 30-35: студент мастер академских или специјалистичких студија или
кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама медицине који је студије првог
степена, односно интегрисане академске студије
медицине завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ да су у
радном односу у здравственој установи која је
наставна база Факултета. Кандидати који конкуришу под тач. 29 подносе доказ да су у радном
односу у наставним базама Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености услова конкурса (оверене копије диплома,
за клиничке предмете - доказ о радном односу
у здравственој установи која је наставна база
Медицинског факултета, списак радова и публикација, оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказе о
педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем.
Пријаве са документацијом подносе се писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук
Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАДАГАСКАР“
21000 Нови Сад, Футошка 119
тел. 021/6613-512

Васпитач
УСЛОВИ: у складу са Правилником о врсти
стручне спреме васпитача и стручног сарадника
предшколских установа. Уз пријаву доставити:
краћу биографију и фотокопију дипломе. Рок за
пријављивање је 7 дана.

ОШ „СВЕТИ САВА“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 22
тел. 021/6045-893

Наставник географије
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), да има одговарајуће образовање, односно стручну спрему према чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања и
према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012). У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати који
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну претходној провери психофизичких способности за рад
са ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чл. 130 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; оригинал или оверену копију
дипломе; оригинал или оверену фотокопију
потврде да лице има образовање из психолошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).
Уверење о некажњавању прибавља школа. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати
на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

П а н че в о

ГИМНАЗИЈА И
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Ковин, Цара Лазара 197
тел/факс: 013/742-300
e-mail: gimnazijakovin@yаhoo.com

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са одсуства ради неге детета,
за 18 часова недељне норме
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања

и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09
и 52/11), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Службени гласник РС”,
бр. 5/2009 и „Службени гласник-Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,
3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007 и 7/2008)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласникПросветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008
и 5/2011); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Поред
пријаве са биографским подацима, на конкурс,
у оригиналу или у овереној фотокопији, приложити: доказ о поседовању одговарајућег образовања, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци). Пријаве на конкурс доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближе информације
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе
или на број телефона: 013/742-300.

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10
тел/факс: 013/2624-059

Помоћни радник

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; општи услови прописани чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): одговарајуће
образовање, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење се доставља при закључењу уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ
о одговарајућем образовању; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МАРА МАНДИЋ“
26000 Панчево, Цара Душана 34
тел/факс: 013/353-284
е-mail: info@maramandic.еdu.rs

књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком. Наставници поред стручне
спреме предвиђене у алинејама од 1 до 4 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник друштвене групе
предмета

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске године
УСЛОВИ: Радно место је у одељењима средње
школе. Под одговарајућим образовањем за наведено радно место подразумева се један од следећих образовних профила: дипломирани правник, професор социологије, професор историје,
професор географије, дипломирани историчар,
дипломирани географ, професор социологије,
дипломирани политиколог-наставни смер, професор народне одбране, дипломирани педагог за
одбрану и заштиту. Наставници поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник-координатор
практичне наставе

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске године
УСЛОВИ: Радно место је у одељењима средње
школе. Под одговарајућим образовањем за наведено радно место подразумева се један од следећих образовних профила: висока стручна спрема за наставника предметне наставе у средњој
стручној школи. Наставници предметне наставе
у средњој стручној школи поред стручне спреме прописане овим Правилником за наставнике
предметне наставе морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе за
образовни профил: манипулант у
производњи биља, подручје рада:
пољопривреда, производња и
прерада хране
са 38% радног времена, на одређено
време до краја школске године

УСЛОВИ: Радно место је у одељењима средње
школе. Под одговарајућим образовањем за
наведено радно место подразумева се један од
следећих образовних профила: дипломирани
инжењер пољопривреде, смерови: ратарскоповртарски, воћарско-виноградарски или општи,
дипломирани дефектолог за методику наставе пољопривредне групе предмета, инжењер
пољопривреде, смерови: ратарско-повртарски,
воћарско-виноградарски и општи, пољопривредни техничар, смерови: ратарско-повртарски,
воћарско-виноградарски и општи. Наставници
поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 до 4
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога.

Наставник практичне наставе
за подручје рада текстилство и
кожарство

Наставник српског језика

са 22% радног времена, на одређено
време до краја школске године
УСЛОВИ: Радно место је у одељењима средње
школе. Под одговарајућим образовањем за наведено радно место подразумева се један од следећих образовних профила: професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу

на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: Радно место је у одељењима средње
школе. Под одговарајућим образовањем за
наведено радно место подразумева се један
од следећих образовних профила: дипломирани инжењер технологије текстила, дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције,
инжењер технологије, смер галантерија и кон-
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Наука и образовање
фекција, инжењер технологије, одговарајући
образовни профил V степена стручне спреме,
висококвалификовани радници и лица са положеним специјалистичким испитом. Наставници
практичне наставе поред предвиђене стручне
спреме морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена, на одређено
време до краја школске године

УСЛОВИ: Радно место је у одељењима средње
школе. Под одговарајућим образовањем за
наведено радно место подразумева се један
од следећих образовних профила: професор
филозофије, професор социологије, професор
психологије, професор педагогије, дипломирани
филозоф, дипломирани социолог, дипломирани
школски психолог-педагог, дипломирани психолог, дипломирани педагог, дипломирани политиколог-наставни смер, дипломирани правник,
лице које испуњава услове за наставника средње
стручне школе за ученике лако ометене у развоју.
Наведена лица могу да изводе наставу ако су
похађала један или више од следећих програма:
Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно, ни бело;
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна
настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи су
прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица
добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно дете;
Злостављање и занемаривање деце; Здраво да
сте. Лица поред стручне спреме предвиђене у ал.
1 до 11 морају поседовати и стручну дефектолошку оспособљеност.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Радно место је у одељењима основне школе. Под одговарајућим образовањем за
наведено радно место подразумева се један од
следећих образовних профила: дипломирани
дефектолог-олигофренопедагог (VII степен),
наставник-дефектолог-олигофренопедагог
(VI
степен).

Национална служба
за запошљавање

Наставник разредне наставе у
образовно-васпитној групи деце
узраста од 3 до 12 година са
комбинованим сметњама

Програми
иправништва –
нање у пракси

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Радно место је у одељењима основне школе. Под одговарајућим образовањем за
наведено радно место подразумева се један од
следећих образовних профила: дипломирани
дефектолог-олигофренопедагог,
дипломирани
дефектолог-логопед.

Наставник страног језика

са 22% радног времена, на одређено
време до краја школске године
УСЛОВИ: Радно место је у одељењима основне
школе. Под одговарајућим образовањем за наведено радно место подразумева се један од следећих образовних профила: дипломирани филолог енглеског језика и књижевности (VII степен),
професор енглеског језика и књижевности (VII
степен). Наставници поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 и 2 морају поседовати и стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Васпитач у припремном
предшколском одељењу

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Радно место је у одељењима основне школе. Под одговарајућим образовањем за
наведено радно место подразумева се један од
следећих образовних профила: дипломирани
васпитач у предшколској установи (VII степен),
дипломирани дефектолог (VII степен).

Сервирка

ОШ „8. СЕПТЕМБАР“
18300 Пирот, Данила Киша 21

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа. Поред општих услова прописаних
законом, 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 чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима слати на адресу школе.

Пож аревац

САЈМОВИ ЗА

ОШ „УГРИН БРАНКОВИЋ“
служба
12240 Кучево, Вука Караџића бб
за запошљавање

на одређено време до повратка
Национална
раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Радно место је у одељењима основне
школе. Под одговарајућим образовањем за наведено радно место подразумева се образовни профил: сервирка-ПКВ.

Наставник енглеског језика

Спремачица

за рад у Шевици, на одређено време
до престанка првог мандата директору
школе

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Радно место је у одељењима основне школе. Одговарајуће образовање за наведено радно место: завршена основна школа-НСС.
Посебни услови: пробни рад од 3 месеца.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс приложити: краћу биографију, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду),
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља школа по службеној дужности). Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона:
013/353-284.

за рад у подручним одељењима, са
40% радног времена

Наставник разредне наставе

Наставник историје

са 80% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године
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) и поседују стручну спрему предвиђену Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/12). Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на адресу школе.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВА

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

Шанса за младе

на одређено време до повратка
Шанса
запородиљског одсуства
раднице са
УСЛОВИ: Радно место је у одељењима основне
младе
школе. Под одговарајућим образовањем за наве-

Школа је знање,
посао је занат

дено радно место подразумева се један од следећих образовних профила: дипломирани дефектолог-сурдолог (VII степен).
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НАЈКРАЋИ П
ДО ПОСЛА

12240 Кучево, Трг Вељка Дугошевића 30

Директор

Наставник индивидуалне наставесурдолог
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Пирот

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6
Закона о радним односима у државним органима, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: да има завршен филозофски факултет
или неки други факултет друштвеног смера, најмање 3 године радног искуства на руководећем
месту. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому
о завршеном факултету и стручном образовању,
потврду о радном искуству. Пријаве доставити на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремено достављене пријаве
неће се узимати у обзир.

Национална с
за запошља

Друштвена

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

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Наука и образовање

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
12300 Петровац на Млави
Српских владара 163
тел. 012/334-808

Документалиста-приправник
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен
стручне спреме, завршен филозофски факултет,
група за историју уметности, археологију, етнологију, историју, филозофију или социологију,
познавање рада на рачунару (МS Оffice, Интернет, Photoshop, CorelDraw), без радног искуства.
Документа: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, биографија. Општи
услови запошљавања одређени су у складу са
Правилником о систематизацији радних места у
Завичајном музеју Петровац на Млави и Статутом
Завичајног музеја Петровац на Млави. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/226-422

Наставник француског језика
на одређено време, са 12 часова
недељно

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 образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.
Кандидат треба да испуњава услове прописане
у чл. 24-29 Закона о раду, 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); да има
одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да има држављанство Републике
Србије. 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. Сва документа се прилажу у оригиналу или
у овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу подносити непосредно или поштом, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок
за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
12306 Велико Лаоле

Наставник разредне наставе

за 20 часова недељно (100% радног
времена), на одређено време до
повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане
одредбама чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати треба да
доставе: пријаву на конкурс, оверен препис или
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству РС. Остала документа
кандидат предаје приликом закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.

П р о ку п љ е

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Професор српског језика

на одређено време до повратка
раднице са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; 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; да има физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Потребна документација: оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр.
11/2012): професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности
са лингвистиком, професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком,
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
професор српског и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог и студијски програми: Српски језик и књижевност;
Српска књижевност и језик; Српски књижевност
и језик са општом књижевношћу; Српски језик;
Српска књижевност; Српска филологија (српски
језик и лингвистика), мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска

филологија (српски језик и лингвистика)), уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Слати оверене копије докумената, не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“,
рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Професор енглеског језика

са 66% норме, на одређено време до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; 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; да има физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Потребна документација: оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр.
11/2012): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора
о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије докумената, не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“,
рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Професор енглеског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; 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; да има физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Потребна документација: оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр.
11/2012): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора
о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије докумената, не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“,
рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Професор енглеског језика
на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; 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; да има физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Потребна документација: оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр.
11/2012): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења уговора
о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије докумената, не старије од шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“,
рачунајући од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„15. МАЈ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052
e-mail: ts15maj@verat.net

Наставник практичне наставе обуке вожње („Б“ категорије)
за 30 сати недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: возач моторних возила-инструктор „Б“ категорије. Кандидати уз пријаву достављају: оверену фотокопију
уверења о положеном специјалистичком испиту,
оверену фотокопију дозволе за возача-инструктора „Б“ категорије, оверену фотокопију возачке дозволе, уверење (потврда) да кандидату не
траје заштитна мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије, оверену фотокопију
лекарског уверења о здравственој способности за
управљање моторним возилом возача инструктора (не старије од три године), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених. Уверење за кандидате
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење о здравственој
способности за рад са ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
18400 Прокупље
Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“
11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-031

Наставник клавира

за рад у истуреним одељењима школе у
Блацу и Куршумлији
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар-пијаниста.

Наставник хармонике

за рад у матичној школи у Прокупљу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар-акордеониста.

Наставник гитаре

за рад у истуреним одељењима школе у
Блацу и Куршумлији
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар-гитариста.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву приложити: молбу
са краћом биографијом, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверен препис), уверење о држављанству (у оригиналу или оверен препис), уверење о положеном стручном испиту - лиценци (у оригиналу или
оверен препис, ако кандидат поседује лиценцу),
уверење суда да се против лица не води истрага.
Уколико су кандидати на факултету имали предмете психологија и педагогија, пожељно је да
приложе потврду о положеним наведеним предметима. У поступку одлучивања о избору наставника врши се претходна провера психофизичких
и здравствених способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року прописаном законом.

Tржиштe рада

50

| Број 510 | 27.03.2013.

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег
занимања, према Правилнику о врсти образовања
наставника и стручних сарадника у oсновној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012). Кандидати морају да поседују одговарајуће образовање
из чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о врсти
и степену образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), да испуњавају остале услове прописане чл. 120 став 1 тач.
2, 3 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију (кандидати достављају уз пријаву), оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених, кандидати
достављају уз пријаву), потврду високошколске
установе да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (кандидати достављају уз пријаву). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима - лекарско уверење
подноси само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
установа. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа као доказ да
су верне оригиналу. У складу са чл. 130 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања, проверу психофизичких способности врши
Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛИЈА
РАКИЋ“
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Смедерево

Национална служба

Аналитички
приступ
за запошљавање
запошљавању

11420 Церовац
тел. 026/383-053

Оглас објављен 20.03.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник математике, за 16 часова у настави
недељно, поништава се у целини.

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

Наука и образовање

ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“
11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника основне
школе, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце), 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; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Директор се бира на период од четири године.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс приложити: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду
о радном искуству; преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно), доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 026/340-721.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

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

Наставник српског језика
Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
радника са боловања, са 60% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће
групе предмета. Поред општих услова, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву са радном биографијом кандидати треба да доставе и
оверене фотокопије докумената, не старије од
6 месеци, којима доказују да испуњавају услове огласа: диплому о стеченом стручном образовању, лиценцу, лекарско уверење, уверење
надлежног суда да нису осуђивани или под истрагом, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених.

ОШ „23. ОКТОБАР“

Сремска Митровица

22308 Голубинци, Путиначка 1
тел. 022/381-814

ОШ „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“

Наставник енглеског језика

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

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник физичког васпитања
за 4 часа недељно (20% педагошке
норме)

Наставник музичке културе

за 10 часова недељно (50% педагошке
норме)

Наставник техничког и
информатичког образовања

за 16 часова недељно (80% педагошке
норме)

Наставник српског језика и
књижевности

за 2 часа недељно (10% педагошке
норме)

Наставник математике и
информатике

пуно радно време (20 часова недељно),
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати поред услова прописаних
законом треба да испуњавају и следеће посебне
услове: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, односно мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); да су држављани Републике
Србије; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца и
за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) потврду школа прибавља по службеној дужности.
Поред ових услова, кандидат мора испуњавати и
следећи услов: знање словачког књижевног језика. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: оверен препис дипломе о завршеном
факултету за наведено радно место, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да није под истрагом за кривична дела
која га чине неподобним за рад у школи, као и
доказ о знању словачког језика (положен испит из
словачког језика са методиком на одговарајућем
факултету). Конкурс је отворен осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
са потребном потпуном документацијом доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука за
активно
тражење
посла

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс на адресу
школе доставе: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима за радна места наставног кадра врши
надлежна служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Пријаве са доказима о испуњавању услова за заснивање радног
односа доставити на адресу школе или лично у
секретаријат школе. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185
Оглас објављен 20.03.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: наставник физичког васпитањаVII/1 степен стручне спреме, на одређено
време до повратка запосленог са јавне
функције-1 извршилац и спремачица-I
степен стручне спреме, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана-1 извршилац.

ОСНОВНА МУЗИЧКА
ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША
АНДРЕЈЕВИЋ“
22400 Рума, ЈНА бр. 140
тел. 022/474-042

Наставник клавира

са 32% радног времена (7 часова у
непосредној настави)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани музичар-пијаниста; мастер музички
уметник-VII/1 степен. Пријављени кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: да имају
одговарајуће образовање - студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08, 44/10), почев од 10. сеп-
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Друштвена одговорност

Обука за
Наука и образовање
активно
ПРИОРИТЕТИ У
тражење
ЗАПОШЉАВАЊУ
посла
тембра 2005. године
или на основним студијама
која су наведена
у ставу 1 тач. 3 чл. 120 Закона
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да су држављани Републике
Србије; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Кандидати уз пријаву на конкурс, поред биографских података, треба да приложе следеће доказе:
диплому о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Сви докази који се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали или оверене фотокопије. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат доставиће пре
закључења уговора о раду, а уверење из казнене евиденције (о неосуђиваности) - прибавља
школа. Обавезна је претходна провера психофизичких способности кандидата код Националне
службе за запошљавање. Пријаве са приложеном
документацијом послати поштом на адресу школе или донети у секретаријат школе, у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс“, у времену од
08,00 до 13,00 часова. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Контакт телефон: 022/474-042.

Посао се не чека,
посао се тражи

о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Кандидати
за радна места под бр. 2 и 5 треба да испуњавају и посебан услов: знање мађарског језика као
језика националне мањине. Кандидати су дужни да приликом подношења пријаве на конкурс
приложе доказе о испуњености услова: диплому
или оверену фотокопију дипломе, уверење или
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не може да буде старије од шест месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, а за радна места под ред. бр. 2 и 5 и
Национална
- оверену
фотокопију служба
сведочанства или дипломе
да је кандидат стекао средње, више или високо
за
запошљавање
образовање на мађарском наставном језику или
доказ да је положио испит из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
Проверу психофизичких способности кандидата
извршиће Национална служба за запошљавање
у Суботици, пре доношења одлуке директора о
пријему одговарајућег кандидата. Пре заснивања
радног односа, односно потписивања уговора о
раду, кандидат треба да прибави лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима. Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс поднети на
адресу школе.

Програми
приправништва –
знање у пракси

Национална служба
Су б о т и ц а
за запошљавање

ОСНОВНА
ШКОЛА
Шанса
за
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ“
24000 Суботица, Мајшански пут 87
тел. 024/576-700

Пословни центри
1. Наставник енглеског језика
НСЗ
са 90%
радног времена
2. Наставник информатике и
рачунарства

План за
3. Наставник мађарског језика
реализацију
на одређено време до повратка
запослене одсутне са рада ради неге
вашег
детета
4. Психолог
бизниса
са 50% радног времена, на одређено
потребно је знање мађарског језика

време до повратка запослене
привремено спречене за рад

5. Психолог

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене
привремено спречене за рад (потребно
је знање мађарског језика)
УСЛОВИ: Услови за пријем наставника и стручног
сарадника (психолога) у радни однос: одговарајуће високо образовање кандидата према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник РС“, бр. 16/2012)
и код радног места под ред. бр. 2 - Правилник
о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) - студије другог
степена у складу са Законом о високом образовање или основне студије у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела

младе

24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22

Професор хемије

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ
ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Објављује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа, за:

Сарадник у звање асистента
са докторатом за ужу област
Међународна економија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: лице које има звање доктора наука и
које показује смисао за наставни рад. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне
и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 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 са изменама
и допунама од 06.03.2013. године и Правилником о избору наставника и сарадника Економског
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013.
године са изменама и допунама од 07.03.2013.
године.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Сарадник у звање асистента
за ужу област Информациони
системи и инжењеринг

са 40% радног времена

на одређено време од три године

Професор историје

УСЛОВИ: студент докторских студије који је претходне
нивое
студија завршио
са укупном просечОбуке
и субвенције
(за запошљавање)
ном оценом најмање осам и који показује смисао
за наставни рад, односно под истим условима,
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“, бр. 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 са изменама и допунама од 06.03.2013.
године и Правилником о избору наставника и
сарадника Економског факултета у Суботици бр.
01-141 од 15.01.2013. године са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

са 20% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
120 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање, а у свему према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12),
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, доказ 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, доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши служба за запошљавање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи. Пријаве на
конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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Национална служба
за запошљавање
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Национална служба
за запошљавање

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. 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 Факултета и правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати.

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

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

Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Објављује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа, за:

Наставник у звање ванредног
професора за ужу област
Финансије
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука. Поред наведених услова,
кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10
и 93/12), Статутом Економског факултета у Суботици 01-5589 од 25.11.2011. године са изменама
и допунама од 06.03.2013. године, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду и Правилником
о избору наставника и сарадника Економског
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013.
године са изменама и допунама од 07.03.2013.
године. Пријаве кандидата са прилозима подносе
се Економском факултету у Суботици, Сегедински
пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања.
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 Факултета и Правилницима
Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ“
24220 Чантавир, Трг слободе 2
тел. 024/782-025

Професор енглеског језика

за рад на српском и мађарском
наставном језику, са 78% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), да има одговарајуће
образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС“, бр.
11/12); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
правоснажном пресудом осуђиван за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс приложити: биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ о знању мађарског језика (да је кандидат стекао средње, више
или високо образовање на мађарском језику или
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе), доказ о држављанству. Избор се врши након извршене провере психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду,

а доказ о неосуђиваности кандидата за горенаведена кривична дела прибавља школа. Пријаве
са доказима о испуњавању услова и биографијом
доставити на адресу школе. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
24341 Криваја, Маршала Тита 1
тел. 024/724-001

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат има I степен стручне спреме, да има општу здравствену способност, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење или диплому
о стеченом образовању, све у оригиналу или у
овереној фотокопији. Доказ да има општу здравствену способност кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
24342 Пачир, Школска 1
тел. 024/4744-004

Наставник географије

на одређено време до повратка
запослене са боловања, са 35% радног
времена, за рад у одељењима на
мађарском наставном језику

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са боловања, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор разредне
наставе, наставник разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ
мастер; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; 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.
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 правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 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.

Шабац

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор географије,
дипломирани географ, професор географије и
историје, дипломирани професор биологије и
географије, дипломирани професор географије
и информатике, професор биологије-географије,
професор физике-географије, професор географије-информатике, дипломирани професор географије мастер, дипломирани географ-мастер,
мастер географ, мастер професор географије,
мастер професор биологије и географије, мастер
професор географије и информатике; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; 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.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

15359 Дубље, Ђ. Драже Михајловића 8

Наставник српског језика
са 28% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање,
односно да поседује VII степен стручне спреме,
сходно чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и пријаве са неовереном документацијом, неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу
школе. Уз пријаву приложити: диплому (оверена
копија), уверење о држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско
уверење се прилаже по доношењу одлуке о избо-
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ру, а пре закључивања уговора о раду. Директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, сходно чл. 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Проверу врши надлежна служба за послове запошљавања. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на број телефона: 015/440-005.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38

Помоћни радник - послови
одржавања чистоће

за рад у издвојеном одељењу у
Поцерском Причиновићу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање-завршено основно образовање; психичку, физичку и
здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном 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. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Кандидати уз пријаву
треба да доставе следећа документа: оверену
фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању, оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци). Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на бројеве телефона: 015/334-910, 334-911.

ОШ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“
31263 Варда
тел. 031/888-034

Секретар

са 40% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24
Закона о раду, кандидат треба да има VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани правник; најмање
3 године радног искуства на пословима секретара
школе; држављанство РС; да није кажњаван за
кривична дела која га чине неподобним за обављање послова секретара школе. Уз пријаву на
конкурс приложити: диплому или оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; доказ о радном
искуству; доказ да кандидат није кажњаван и да
се не води судски поступак из области везане за
обављање послова секретара школе.

Наставник српског језика

са 94,5% радног времена, за рад у ИО
Висока
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане
одредбама чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
приложити одговарајућу документацију којом се
доказује испуњеност прописаних услова: диплому о стеченом одговарајућем образовању; потврду да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи током студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној
дужности, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору, а пре закључивања
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наставник у звање доцента за
ужу стручну област Туризам и
хотелијерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005) и Статута Факултета. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336

Наставник хемије

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: одговарајуће образовање у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања, врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника у настави у стручним
школама; да испуњава услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник математике

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене

са 88% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Боговађа
са 88% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Бајевац

Наставник математике
Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу
Непричава

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Боговађа

Ваљево

31233 Крушчица
тел. 031/898-006

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Ужице

ОШ „РАТКО ЈОВАНОВИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ
„СИНГИДУНУМ“
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ
ВАЉЕВО

Наставник биологије

са 60% радног времена, за рад у
матичној школи и издвојеном одељењу
Боговађа

СТРУЧНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Професор економске групе
предмета
на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити кандидати
који поред општих услова утврђених законом и
Правилником о врсти стручне спреме за професора у средњој школи, испуњавају и следеће услове: да су држављани Републике Србије, да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање прописано Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о систематизацији радних места за професоре средњих
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
уз потребну документацију слати на адресу школе. Непотпуна документација неће се узимати у
разматрање.
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање наставника
прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11), односно Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/12), уз остале опште законске
услове.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

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

Наука и образовање

ОШ „САВА КЕРКОВИЋ“
14240 Љиг, Светог Саве 22/а
тел. 014/3445-172, 3445-238

Наставник биологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012). Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); 2. психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;
3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Доказ
о испуњености услова из тач. 3 прибавља школа
од надлежног органа. Доказ о испуњености услова из тач. 2 прибавља кандидат, пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима оних кандидата који уђу у ужи избор, врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву доставити: кратку биографију, доказ о врсти и степену стручне
спреме - оверена фотокопија дипломе, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци) и извод из матичне књиге рођених.
Пријаве се подносе у секретаријату школе или се
шаљу на горенаведену адресу.

В ра ње

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

17530 Сурдулица, Томе Ивановића 24
тел. 017/814-119

Финансијско-књиговодствени
радник
на одређено време ради замене
одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
економска школа или гимназија. Поред пријаве
на оглас кандидат доставља: доказ о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственој
способности и уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање

СТРУЧНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

ВИСОКА ШКОЛА ЗА
ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА - ИЗ ГЊИЛАНА СА
СЕДИШТЕМ У БУЈАНОВЦУ

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

17520 Бујановац, Карађорђев трг бб
тел. 017/653-692

Професор медицинске групе
предмета

Наставник за област психолошких
наука

на одређено време до повратка
радника са боловања, са 108,75%
радног времена
УСЛОВИ: На оглас се може пријавити кандидат
који поред општих услова утврђених Законом и
Правилником о врсти стручне спреме за професора у средњој школи, испуњава и следеће услове:
да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; има одговарајуће образовање прописано Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о систематизацији радних места за професоре средњих
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
уз потребну документацију слати на адресу школе. Непотпуна документација неће се узимати у
разматрање.

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група
за психологију, завршене постдипломске студије
и одбрањена докторска дисертација. Поред доказа о испуњености горенаведеног услова, кандидат уз пријаву треба да достави: извод из матичне књиге држављана, уверење да није кажњаван
за кривична дела која га чине неподобним за
обављања послова у просвети, преглед кретања у служби са биографијом, списак научних
и стручних радова, као и саме радове (враћају
се након спроведеног поступка избора у звање
наставника). Пријаву са доказима о испуњености
свих услова слати на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ ДЕТЕ“

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске
2012/2013. године

17500 Врање, Цара Душана 22

Сарадник за превентивноздравствену заштиту
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће
образовање: високо 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 медицинских наука - општи или
педијатријски смер и положен стручни испит, у
складу са прописима о здравственој заштити.

Сервирка

на одређено време ради замене
раднице на дужем боловању и
породиљском одсуству
УСЛОВИ: II степен стручности, завршена основна
школа и положен курс за сервирке или помоћника кувара.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Кандидат уз
пријаву на конкурс доставља: доказ о стручној
спреми (оверена фотокопија дипломе), извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду, а доказ да није осуђиван за кривична дела
утврђена законом - прибавља установа. У поступку одлучивања врши се претходна провера
психофизичких способности, коју обавља Национална слжба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Кандидати достављају
пријаве у року од 8 дана од дана објављивања,
на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: испуњеност услова за пријем у радни
однос у установи за образовање и васпитање (чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања): одговарајуће образовање из чл. 8 став 2
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)-подноси кандидат уз пријаву на конкурс; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима (кандидат подноси приликом
пријема у радни однос, а 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 о испуњености
овог услова прибавља школа); да има држављанство РС (кандидат подноси уверење уз пријаву на
конкурс, у оригиналу, не старије од 6 месеци);
одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву кандидат
треба да достави: диплому о стеченом високом
образовању из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, оверен препис дипломе или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству, оригинал, не
старије од 6 месеци), биографију, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода
(не старије од 6 месеци). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи биографију и у прилогу све доказе о испуњености услова за избор чије
се прилагање и достављање захтева конкурсом.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Благовременом пријавом на
конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу
или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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Наука и образовање

Вршац

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-003

Наставник немачког језика
са 8 часова недељно

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, са
17 часова недељно

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, са
18 часова недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. наставници: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 7/09 и 52/11) и врста стручне спреме у
складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,

4/03, 20/04, 05/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 09/09,
3/10 и 11/12); 2. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. држављанство Републике Србије;
5. психофизичка способност за рад са ученицима - проверу врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду); доказ
из тач. 3 услова прибавља школа по службеној
дужности; доказ из тач. 5 прибавља школа у току
поступка одлучивања о избору наставника и васпитача, тако што након извршеног ужег избора
упућује кандидате на проверу психофизичких
способности. Документа која немају трајну важност не могу бити старија од шест месеци. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

З а ј еч а р

ОШ „ЉУБА НЕШИЋ”
19000 Зајечар, Доситејева 2
тел. 019/442-416

Домар
УСЛОВИ: III, односно IV степен стручне спреме,
металске, електро, грађевинске или сродне струке; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, као и да ли је и где кандидат радио, поднети: оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије, односно оверену фотокопију; оверену фоткопију дипломе о стеченој
стручној спреми. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван
за кривична дела наведена у чл. 120 ст. 1 тач. 3
ЗОСОВ - прибавља школа. Пријаве са доказима о
испуњавању услова подносе се на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања. Додатне
информације могу се добити код секретара школе
и на горенаведени број телефона. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код свог
саветодавца
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ПРОМЕНА ПОСЛА
Интересује ме да ли могу да се пријавим на евиденцију незапослених с обзиром да сам оснивач и власник привредног друштва чији је
рачун блокиран дуже од једне године, а самим тим ја немам никаква
примања.
На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве незапослена
лица, лица која траже промену посла и друга лица која траже посао. Незапосленим
лицем сматра се особа од 15 до 65 година, односно до испуњења услова за пензију,
способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад.
Према овој одредби, а имајући у виду Ваш статус - да сте оснивач и власник привредног друштва, уколико сте и обавезно осигурани по неком основу (засновали сте радни
однос у истој фирми или сте регистровани/обављате функцију заступања, представљања или обављате друге пословне функције), не испуњавате услове да се пријавите
на евиденцију НСЗ као незапослено лице. Међутим, уколико сте заинтересовани за
пружање помоћи у тражењу посла, на евиденцију НСЗ се можете пријавити као лице
које тражи промену посла и остварити право на посредовање, информисање и саветовање. Детаљније информације о условима и начину пријављивања, као и потребној
документацији, можете добити на нашем сајту.
Све горенаведено су опште информације, с обзиром да немамо увид у потребна документа како бисмо са сигурношћу могли да говоримо о Вашем статусу. Ради утврђивања конкретног статуса и одређивања могућности за увођење у једну од категорија
тражилаца посла, саветујемо Вам да се обратите надлежној филијали НСЗ.

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

Имам 61 годину и 26 година радног стажа. Када ћу моћи да остварим право на новчану накнаду у трајању од 24 месеца до пензије?
Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, прописано је да, изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању
од 24 месеца, уколико до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију,
у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године. Услови се цене на дан престанка радног односа, а у односу на важећи пропис о
пензијском и инвалидском осигурању, којом приликом се утврђују чињенице које се
односе на могућност да се у наредне две године може испунити услов за остваривање
права на пензију.
Можете ли да ми кажете нешто више о тестовима који се полажу у
Националној служби за запошљавање.
У питању су психолошки тестови: тестови способности и тестови личности. Тестови
способности се састоје од задатака који нису у вези са школским знањем. Упутства за
њихово решавање укључују примере и задатке за вежбу. Тестирање способности подразумева мерење времена, док ћете тестове личности попуњавати својим темпом. Пре
почетка тестирања моћи ћете да постављате питања и отклоните евентуалне недоумице. Начелно, није могућа посебна припрема за психолошке тестове. Пожељно је да
будете одморни и опуштени, јер би смањена концентрација или напетост могли да се
одразе на резултате тестова. Уколико би се десило да се на дан тестирања осећате лоше
(температура, јака главобоља и слично), о томе обавезно обавестите испитивача пре
почетка тестирања.
Била сам корисник новчане накнаде девет месеци и то пре три године. Запослила сам се поново и радила 14 месеци. Недавно сам добила отказ, па ме занима да ли имам право на новчану накнаду и у
ком трајању?
Незапослени који је искористио раније признато право на новчану накнаду може да
оствари ово право ако поново испуни услове за стицање права на новчану накнаду,
с тим што му се у стаж осигурања не урачунава стаж за који је већ остварио новчану
накнаду. Лице које има стаж осигурања од 14 месеци може поново остварити право на
новчану накнаду у трајању од 3 месеца.
Замењујем радницу на породиљском одсуству. Уговор сам потписао
на годину дана. Да ли треба о томе да обавестим НСЗ или после годину дана само да се поново пријавим на евиденцију незапослених?
У складу са прописима из области запошљавања и осигурања за случај незапослености, лице пријављено на евиденцију НСЗ је у обавези да сваку промену која утиче на
статус незапослености пријави НСЗ у року од 5 дана од настанка промене.

Бесплатна публикација о запошљавању
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ПТТ Србије запошљава 50 младих стручњака

ШИРЕЊЕ ПОСЛОВА

План пословања за 2013. годину кренуо је од идеје да нема вишка запослених, што значи да будућа добит
неће зависити од смањења трошкова за плате, већ од ширења послова. С обзиром да стране компаније добро
плаћају стручњаке из ове области, ПТТ ће омогућити младим стручњацима да добију бар приближне плате,
како би их стимулисали да остану у систему јавног предузећа

М

илан Кркобабић, генерални директор ПТТ Србије,
најавио је да ће ово јавно предузеће инвестирати 20 милиона евра у 2013. години и запослити 50
стручњака. Кркобабић је на отварању изложбе у ПТТ
музеју у Београду, под називом „130 година телефоније у Србији”, нагласио да ће највећи део новца, који ће бити
обезбеђен из сопствених средстава Поште, бити уложен у информационе технологије.
„Ако улажемо у нову технологију, потребни су нам и нови
људи. Планирамо да ове године примимо 50 високообразованих
стручних људи из те области, који ће бити носиоци технолошког развоја пошта у наредном периоду“, казао је Кркобабић. Он
је додао да су у ПТТ свесни да стране компаније добро плаћају
стручњаке из ове области, те ће омогућити младим стручњацима
да добију бар приближне плате, како би их на тај начин стимулисали да остану у систему тог јавног предузећа.
Кркобабић је истакао да је план пословања за ову годину кренуо од идеје да нема вишка запослених, што значи да будућа добит неће зависити од смањења трошкова за плате, већ од ширења
послова.
„Менаџмент тражи посао. Нико у ПТТ систему неће бити отпуштен. У овом предузећу на запослене одлази близу 70 одсто
трошкова, што значи да бисмо простим смањењем тих издатака
за 20 одсто на 15.000 запослених могли да постигнемо капиталан
резултат. Али то није никаква генијалност - отпустити 2.000 људи,
бацити их на бирое, оптеретити додатно буџет - то није решење.
Став да нема вишка запослених већ мањка посла, значи обавезу
за менаџмент који мора да тражи посао за те људе. Ми растемо,

Историјски развој
телефонског саобраћаја
Поставка „130 година телефоније у Србији” илуструје
кратак преглед историјског развоја телефонског саобраћаја и
начине прихватања нове технологије, са најзначајнијим датумима и освртом на утицаје које је телефон извршио на свакодневни живот и рад људи у нашој земљи, али и свету. На њој су
приказани телефони који чине део техничке збирке ПТТ музеја.
Експонати су груписани у три целине, тако да прате технолошки развој и усавршавање телефонских апарата. У првој целини
приказани су индукциони телефонски апарати и индукторске
телефонске централе. Другу целину чине аутоматски и полуаутоматски телефонски апарати, а трећу сателитски, бежични
и мобилни телефони. Изложба је отворена до 20. маја, а улаз је
бесплатан.
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развијамо се, пунићемо буџет Србије, радници ће партиципирати
у добити, неће бити отпуштања и способни смо за сопствена инвестициона улагања“, нагласио је Кркобабић и додао да је то јавно
предузеће пословало више него успешно у 2012. години. Према
компанијским подацима, ПТТ Србије је у прошлој години имао добит од око 10 милиона евра.
„Пошта Србије је прошле године пословала позитивно. У конкуренцији 49 учесника на тржишту то је већ само по себи добра
ствар. Половину добити дајемо у буџет Републике Србије, док других 50 одсто остаје предузећу и мој став је да запослени треба да
учествују у расподели те добити. После првих шест месеци ове године очекујемо још боље резултате“, казао је Кркобабић и нагласио
да Пошта Србије планира раст послова и прихода за ову годину у
износу најмање од 20 до 25 одсто.
„Раст ће доћи од нових производа и услуга, а пре свега је план
да кабловски дистрибутивни систем КДС покрије тржиште од милион домаћинстава, од укупно 1,8 милиона, у шта ће бити уложено
највише средстава“, изјавио је Кркобабић и подсетио да ПТТ има и
интернет, чија просечна цена коришћења износи од 800 до 1.200
динара, али може да буде и нижа.
Кркобабић је представио и нови производ „пост експорт“ за
мала и средња предузећа, где произвођачи могу преко поштанског шалтера да извезу своје производе.
„У овом моменту за ту нашу услугу зна 300 корисника, а настојаћемо да их буде више од 3.000. Та услуга је веома битна, јер
пошта за корисника обавља сву папирологију, па он не мора да
зна царинске прописе и послове шпедиције“, навео је генерални
директор ПТТ Србије и додао да се очекује помак и у области финансијских услуга, пре свега да ПТТ поново стекне право да се
бави мењачким пословима, да заступа осигурање и да се нађе на
граничним прелазима.
„Пошта има огроман број шалтера у Србији. Тамо одакле су
отишле пословне банке, поште су остале. Када бисте данас затворили пошту у Бојнику, сви људи из окружења би морали да иду
у Врање, 50 километара далеко да би платили рачуне“, рекао је
Кркобабић и нагласио да је Пошта Србије са системом ГП центара
спремна и за значајно повећање обима поштанског пакетног саобраћаја који би дугоочекивани долазак „Пејпала” донео у Србију.
А.Б.
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Сајам запошљавања „Топ џоб”

ШАНСА ЗА МЛАДЕ

Један од водећих пројеката на подручју запошљавања у Србији настоји да буде друштвено одговоран,
кроз промоцију равноправног запошљавања маргинализованих група. Прошле године посао на
сајму равноправно су тражиле и особе са инвалидитетом, а ове године посебна пажња је посвећена и
запошљавању младих људи, како би нове генерације добиле могућност да стекну радно искуство

На дводневном Сајму запошљавања “Топ џоб”, који је протекле недеље одржан у „Белекспоцентру“ на Новом Београду, више
од 20 компанија понудило је 500 радних места. Ово је један од водећих пројеката на подручју запошљавања у Србији, који настоји
да, пре свега, буде друштвено одговоран, кроз промоцију равноправног запошљавања маргинализованих група. Прошле године
посао на сајму равноправно су тражиле и особе са инвалидитетом,
а ове године посебна пажња је посвећена и запошљавању младих
људи, како би нове генерације добиле могућност да стекну радно
искуство. Потражња на сајму је управо усмерена ка њима.

Град Београд је 2010. финансијски подржао организацију и
одржавање првог „Топ џоб“ сајма.
„Надам се да ће после овог сајма неколико стотина људи наћи
посао који ће им омогућити да боље живе. Хвала организаторима
који су и претходних година у тешким временима организовали
сајам и нудили послове грађанима”, рекао је Драган Ђилас, градоначелник Београда, на свечаном отварању „Топ џоба”. Он је подсетио да данас у Београду има 105.000 незапослених, од чега је 26
одсто или 28.000 младих до 30 година.
„Овај проценат незапослених врло је сличан многим европским земљама. Међутим, Србија има и додатни проблем, јер за
разлику од Европе, где они који имају посао могу од плате нормално и да живе, код нас многи запослени само формално имају посао,
али плате које добијају нису довољне да обезбеде основне ствари
за себе и своју породицу“, рекао је Ђилас и указао на посебан проблем Београда када је у питању запошљавање, с обзиром да сваке
године неколико десетина хиљада људи из унутрашњости долази
у престоницу како би потражили посао.
„Само равномерна развојна политика и концентрација напора
државе на остатак Србије може довести до тога да се број људи
који долазе у главни град смањи“, рекао је Ђилас и подсетио да
Београд данас производи 39,6 одсто укупног БДП земље, Војводина 30 одсто, што значи да остатак Србије прави једва нешто око
трећине БДП државе.
„Није потребно зауставити Београд и Војводину, већ учинити
нешто да се остатак Србије брже развија“, рекао је Ђилас.
Циљ организовања „Топ џоба” је и да у новонасталим тржишним условима, које је створила светска економска криза, понуди
послодавцима иновативна решења на подручју запошљавања,
посебно када послодаваци траже специфичан дефицитарни кадар
који се тешко проналази и још теже задржава. Међу излагачима
су били и Фијат аутомобили Србија, Бритиш-америкен тобако,
Апатинска пивара, Тигар тајерс, Цептер интернешнел, Универзи-
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тет „Сингидунум”, Асоцијација за промовисање инклузије Србије
и још неколико компанија. Поред могућности за запослење у некој
од компанија, посетиоци су могли да саслушају и разна стручна
предавања из области развоја кадрова и нове законске регулативе
која се односи на послодавце.
Сајам је одржан под покровитељством Делез групе и Нафтне
идустрије Србије (НИС). Данијел ван ден Шурен је у име „Делеза“
казао да ова компанија има интерес у оваквим манифестацијама,
јер се ту може доћи до много талентованих људи који су овој компанији потребни, подсетивши да је „Делез“ сајму присуствовао и
прошле године.
Наташа Стаменковић, представница НИС-а, рекла је да сајам
представља проактиван начин запошљавања, јер се, за разлику
од прошлих времена, посао данас не чека, већ тражи и позвала
заинтересоване да обиђу штандове и послодавцима понуде своје
знање. Она је подсетила да је НИС у прошлој години запослио 363
младих без радног искуства и са високим просеком оцена, а ове године компанија планира да запосли додатних 300 људи у Србији.
На „Топ џобу” послодавци су имали могућност да за два дана
сакупе велики број биографија кандидата различитих профила оних који већ имају радно искуство и желе да пронађу бољи посао, као и студената и средњошколаца који су тек завршили своје
школовање.

„Дипломирао сам машинство јуна прошле године и од тада
активно трагам за послом. Већ сам конкурисао на огласе познатих
компанија. Док очекујем њихов одговор, искористићу прилику и
на сајму потражити посао. За моју струку је овде најинтересантнија понуда Фиата. Допада ми се начин комуникације са послодавцима, јер могу да им на лицу места представим своје квалитете и покажем шта умем и знам“, рекао је Марко Петрушић, један од
учесника манифестације.
Сви они којима је посао потребан могли су да се о понуђеним
пословима информишу на сајту topjob.rs и да своје биографије прилагоде различитим фирмама. Кандидати су имали могућност да
се упишу у електронску базу података која ће бити доступна послодавцима.
Сајам “Топ џоб” одржава се од марта 2010. године и има
подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства омладине и спорта, као и Националне службе за
запошљавање.
А.Б.
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ECDL сертификати за особе са инвалидитетом

РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ
НЕОПХОДНА

„Имам први степен оштећења и много ми је лакше да обављам посао који подразумева знање рада на
рачунару, него да радим у продавници и стојим. Међутим, немам намеру да бирам, радила бих било шта,
само да добијем прилику да се запослим“, каже Бојана Олујић

Ч

етрдесет и две незапослене особе са инвалидитетом са
евиденције београдске филијале НСЗ тренутно похађају
обуку за рад на рачунару, у школи B.A.Y. com. Обуку је за
потребе тржишта рада организовала Национална служба за запошљавање, траје два месеца или 90 школских
часова, три пута недељно по три сата. Уз ову београдску школу извођачи основне информатичке обуке за особе са инвалидитетом
су и две школе из Чачка - Академија Чачак и Академија Свети
Сава. Програм обухвата учење програма из Офис пакета - Виндоус, Ворд, Ексел, Интернет и Пауер поинт, што је основа познавања
рада на рачунару коју послодавци најчешће траже.
Будимир Пуљевић, инжењер електротехнике и власник школе B.A.Y. com, био је предавач на великом броју курсева од оснивања школе 2002. године.

- Информатичко знање се данас буквално рачуна као писменост. У пун ECDL сертификат улази још и познавање програма
Мајкрософт аксес - за прављење база података. С обзиром на сложеност овог програма полаже се накнадно, након савладавања
лакших модула. Полазници основног курса су различите старосне доби, од тек пунолетних до оних пред пензију. Нажалост,
немају сви приватне рачунаре. Међу полазницима има људи са
радним искуством у програмима које учимо, оних са врло малим
искуством, али и оних без икаквог искуства у раду на рачунару.
Са још две школе из Чачка у обуци учествујемо као конзорцијум,
јер за особе са инвалидитетом постоје посебни услови за одржавање обуке, тако да је за извођење потребно добити одобрења за
рад са особама са инвалидитетом од Министарства економије.
Процедура за добијање сертификата је сложена, тако да школе
често удруже ресурсе и заједнички наступају на тржишту. Радимо по одобреном програму за особе са инвалидитетом, с тим што
је фонд часова повећан за 50%, са 60 на укупно 90 часова. Ту су
инвалиди рата, инвалиди рада, као и људи са мањим обољењима,
па је потребно и нешто више времена како би ова категорија лица
савладала курс у потпуности. Циљ нам је да уз систематичан и
темељан рад обезбедимо да сви полазници савладају програм
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обуке и успешно положе завршне тестове из свих програма, каже
Пуљевић.
Поред основног курса, школа B.A.Y. com реализује и Пословни
курс II - за програме Пауер поинт и Аксес, обуку за електронско
пословање, сервисирање рачунара, 3Д моделовање, као и курсеве
за књиговодство, маркетинг, стране језике, па чак и курс нутриционизма. Неколико хиљада полазника завршило је у протеклих
10 година курсеве у овој школи.

У школи смо затекли две групе полазника основне информатичке обуке. Сви су се сложили да је познавање рада на рачунару данас неопходан услов за запошљавање. Горан Перишић је по
занимању текстилни техничар, али никада није радио у струци,
већ је био запослен у трговинама и велепродајама, а последњих 5
година радио је у обезбеђењу. Има укупно 9 година стажа.
- Надам се да ће након овога курса бити много боље и лакше
што се тиче проналажења посла. Добро ми иде и задовољан сам
како напредујем. Професор нам је одличан и мислим да нећемо
имати никаквих проблема. Посао тражим преко новина, али и
контактирам и обилазим неке фирме. Надам се да ће послодавци
почети више да запошљавају инвалиде, што је прописано законом, и да ћу са овим знањем успети да се лакше запослим, каже
Горан.
Весна Карајовић по занимању је виши терапеут и има 27 година стажа. Радила је на ВМА, али је након нове систематизације
остала без посла.
- Обука ће ми користити у сваком случају, јер је то нешто што
је данас потребно свакоме. Ништа ми није нејасно, јер предавачи
одлично објашњавају и утисци су више него позитивни. Имам код
куће рачунар који до сада, нажалост, није био коришћен, а сада ће
ми таман послужити за вежбање. На курс сам стигла по предлогу
и упуту моје саветнице за запошљавање, објашњава Весна.
Бојана Олујић, пољопривредни техничар, радила је у
пољопривредној апотеци 7 година, када је фирма отишла под стечај.
- Док раније уопште нисам била заинтересована за рачунаре,
сада схватам да ми то знање треба и да могу да га усвојим и савладам. Имам први степен оштећења и много ми је лакше да обављам посао где се тражи знање рада на рачунару, него да радим
у продавници и стојим. Посао углавном тражим преко НСЗ, јер
сам имала лоша искуства са тражењем посла продавца преко новинских огласа. Међутим, немам намеру да бирам посао, радила
бих било шта, само да добијем прилику да се запослим, искрена
је Бојана.
Н. Новаковић
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Афирмација једнаких могућности у запошљавању

ПРИМЕР ДОБРЕ САРАДЊЕ
Особе са инвалидитетом се укључују у програме и мере НСЗ како би се повећале њихове компетенције и
конкурентност, у складу са захтевима тржишта рада

Основни концепт Националне службе за запошљавање у раду
са особама са инвалидитетом усмерен је на обезбеђивање услова
за њихово равноправно укључивање на отворено тржиште рада и
афирмацију једнаких могућности у запошљавању. Особе са инвалидитетом се укључују у програме и мере НСЗ како би се повећале њихове компетенције и конкурентност, у складу са захтевима
тржишта рада.
Крајем фебруара у Смедереву је започета реализација обука
за особе са инвалидитетом. У току је обука за пословне секретаре, за пет лица, коју изводи НС ПРО ГРУП из Смедерева. Такође,
за исти број полазника реализује се и обука за аранжере цвећа.
Извођач ове обуке је Народни универзитет из Ниша, а пракса се
радним даном обавља у ЈП Комуналац - РЈ Зеленило у Смедереву.
За ову групу полазника обезбеђен је и асистент за гестовни говор.
Укључивањем у ове обуке особе са инвалидитетом стичу додатна
знања која ће им помоћи да се укључе у послове који првенствено
одговарају њиховим могућностима и способностима. Посебно треба истаћи и задовољство полазника због указане прилике да кроз
стицање додатних знања и коришћењем осталих мера и програма
активне политике запошљавања и сами постану активни чиниоци
на тржишту рада.
У којој мери је смедеревска филијала НСЗ посвећена запошљавању особа са инвалидитетом и како сарађује са удружењима особа са инвалидитетом, најбоље сведочи њено присуство на
изборној Скупштини Организације особа са ампутираним екстремитетима, одржаној крајем протеклог месеца, у сали Управе
Града Смедерева. Том приликом директорки Филијале Смедерево
Драгани Добрић и руководиоцу Групе за развој предузетништва
и програме запошљавања, уручене су захвалнице за допринос и

унапређење у раду ове организације. У току 2011. и 2012. године
Организација је конкурисала за учешће у програму јавних радова намењених особама са инвалидитетом, те је око 15 лица било
ангажовано на овим пословима, као и на пословима персоналних
асистената.
У Организацији је потврђена намера да се и у овој години
учествује на свим конкурсима НСЗ намењеним особама са инвалидитетом. Истакнуто је да су у изгледу и посебни пројекти за запошљавање ОСИ које ће финансирати донатори из иностранства,
уз услов да кандидати буду на евиденцији Националне службе за
запошљавање.
ЦЗИ

ПРИЛИКА КОЈА СЕ НЕ ПРОПУШТА
Пролећни циклус сајмова запошљавања је нова прилика за незапослене да потраже адекватан радни
ангажман, али и да се информишу о актуелним трендовима на тржишту рада и упознају са понудом фирми
у својој локалној средини

Сајмови запошљавања представљају
модеран и успешан облик повезивања послодаваца и кандидата за посао. Ова мера
запошљавања даје одличне резултате. Годишње око 10 хиљада незапослених нађе
посао управо на сајмовима запошљавања
који се организују широм Србије. Пролећни
циклус манифестација је нова прилика за
незапослене да потраже адекватан радни
ангажман, али и да се информишу о актуелним трендовима на тржишту рада и
упознају са понудом фирми у својој локалној
средини.
Филијала НСЗ Сомбор - Испостава Оџаци протекле недеље је у свечаној сали Хотела „Слобода“ у Оџацима
организовала сајам запошљавања на коме је 21 послодавац понудио 125 слободних радних места. Манифестацију је посетило око
800 незапослених који су могли да конкуришу на радна меса продаваца, помоћних радника у пекари, конфекционара, а до посла су
могли да дођу и машински инжењери, графички инжењери, дипломирани економисти, машински техничари, хемијски техничари,
електротехничари, радници на обради метала, металостругари и
многи други.
Филијала Кикинда је организовала сајам запошљавања у
Кањижи, у просторијама Образовне културне установе „Цнеса“.
На сајму су учествовала 24 послодавца, а тражени су продавци,
кувари, возачи, административни радници (гимназијалци и еко-
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номски техничари), радници за физичко
обезбеђење, неквалификовани радници,
дефектолози, хемијски технолози, микробиолози, дипломирани агрономи, дипломирани микробиолози, итд.
На сајму одржаном у суботичком Хотелу „Галерија“ незапосленим грађанима
Суботице представило се 30 послодаваца
који су тражили раднике у производњи,
шиваче, грађевинске раднике, раднике у
металској, машинској и електро струци,
комерцијалисте, административне раднике, продавце, конобаре, куваре, раднике
медицинске струке, итд.
Сајмови запошљавања су модеран и успешан облик повезивања послодаваца и кандидата за посао. На једном месту, у истом дану, послодавци имају могућност да поразговарају са већим
бројем кандидата за посао и одаберу најбоље. У непосредном контакту са кандидатима послодавци преузимају радне биографије,
обављају прелиминарне разговоре или се на лицу места договарају о условима за запошљавање. Незапосленима је омогућен директан контакт са већим бројем послодаваца који имају потребу за
запошљавањем кадрова њихове струке. Током разговора са послодавцима имају прилику да се представе, изнесу своје професионалне карактеристике и оставе добар утисак.
ЦЗИ
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Незапосленост младих у ЕУ

ГАРАНЦИЈА
ЕВРОПСКОЈ
ОМЛАДИНИ

Н

езапосленост младих у ЕУ треба да се реши новим
пројектом којим се гарантује понуда радних места, обука или даље усавршавање, одлучено је 28. фебруара, на
састанку Савета министара ЕУ за социјалну заштиту.
Нова шема, коју ће свака држава прилагодити сопственим потребама, зове се „Гаранција европској омладини“ и односи
се на младе људе који су без посла дуже од 4 месеца. Циљ је да се
младима пружи прилика да се усавршавају, запосле или стажирају, као и да се до 2014. пронађе посао за 2 милиона незапослених
омладинаца.

коштају Европску унију три милијарде евра седмично, услед изгубљене продуктивности и социјално-здравствених трошкова.

Амбициозан пројекат
Европска комисија је крајем 2012. године представила предлог усмерен ка смањењу незапослености младих широм Европе.
Нови пакет укључује такозвану „Гаранцију младима“. То је механизам који настоји да обезбеди свим млађима од 25 година квалитетна радна места, стажирање или образовање у року од 4 месеца
након завршетка школовања или престанка посла.

Изван сваког система
Број младих Европљана од 15 до 24 године који не раде, а при
томе ни не траже посао, нити се школују и обучавају, достигао је
забрињавајућих 7,5 милиона. Они чине 12,9% целокупне европске
омладине. Незапосленост младих је у просеку дупло већа од стопе
незапослености осталог радног становништва у Европи. У Италији
се овај број подигао на 35%, док у Шпанији и Грчкој достиже чак
50%.
Ова популација нарочито је нарасла у кризи и прилично је
шаренолика. Она обухвата како младе са хендикепом и обесхрабрене раднике који сумњају да ће икад наћи посао, тако и оне мла-

Незапосленост је скупа
Према извештају „Еурофонда”, годишњи трошак који одлази на младе без посла, обуке или оне који не студирају достигао је 2011. године 153 милијарде евра. Европска предузећа
тренутно нуде обуку за око 9,4 милиона ученика и студената.
Ђаци који уче одређене занате (шегрти) представљају у просеку 40,5% средњошколаца у 27 држава чланица.
У државама са великим уделом младих приправника
у односу на запослено становништво - Аустрији, Немачкој
и Швајцарској - незапосленост младих је много мања него у
другим државама. Око 1,6% младих је 2007. имало статус приправника (40 приправника на сваких 1.000 запослених људи).

„Гаранција младима је веома амбициозан пројекат и његово
спровођење ће бити напорно, али то је несумњиво права идеја, као
што стара изрека каже - где има воље, има и начина“, изјавила је
за „Ајриш индипендант” (Irish independent) ирска министарка социјалне заштите Џоан Бартон (Joan Burton), која је председавала
састанком европских министара. Она је нагласила и да се промене
неће видети преко ноћи, али да се идеја креће у добром смеру и
нуди наду младим људима.

де који су завршили факултет, али чекају само посао који одговара њиховом статусу и квалификацијиама. Стопе незапослености
младих који су истовремено ван тржишта рада и образовног система највеће су у Италији, Шпанији, Бугарској и Ирској, а најниже у Холандији и Луксембургу, показало је истраживање Европске фондације за унапређење услова рада и живота - „Еурофонд”
(Eurofound). Најновији извештај „Еурофонда” истиче да економски
губитак за друштво износи 153 милијарде евра годишње, само због
немогућности интегрисања на тржиште рада овако великог броја
младих. Наравно, то је само видљиви део проблема, а сам социјални трошак, односно дугорочне и краткорочне последице њихове
искључености, знатно су веће, као на пример проблеми везани за
младе који би се одали криминалним радњама. Другим речима,
припадници НЕЕТ категорије (нису запослени, нити укључени у
образовање или обуку, енг. not in employment, education or training)
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Један од пет младих Европљана је незапослен, а у државама
као што су Грчка или Шпанија, чак половина је без посла. „Превише младих Европљана се пита да ли ће икада наћи посао или
живети истим квалитетом живота као њихови родитељи“, рекао је
Жозе Мануел Барозо (José Manuel Barroso), председник Европске
комисије који је подржао министарску одлуку.
„Они захтевају одговоре од нас. Из тог разлога је Европска
комисија последње две године покренула хитну иницијативу да
се незапосленост младих постави на сам врх европске политичке
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агенде“, додао је Барозо и нагласио да државе чланице треба што
пре да спроведу ову шему.
Финска је својим системом гаранција показала добре резултате. Према подацима Европске фондације за побољшање животних и радних услова, 2011. године је 83,5% младих незапослених
Финаца посредством овог система добило посао, само 3 месеца од
регистровања на тржишту рада.
Неким државама, као што је Ирска, биће омогућено спровођење ове шеме у фазама због буџетских потешкоћа са којима се
суочавају. Укупно 6 милијарди евра европског буџета, за период
2014-2020, већ је издвојено за решавање проблема незапослености
младих у регионима са високом стопом незапослености, али то
није довољно, према наводу Европског форума младих, организације цивилног друштва.
„Издвојити 6 милијарди је недовољно да би се младима на
нивоу целе Европе гарантовао посао, а вероватно није довољно ни
само за регионе у којима је стопа незапослености још виша у односу на просечну ЕУ стопу“, рекао је Петер Матјашич, председник
Европског форума младих.
Европски парламент је током јануарског заседања одобрио
резолуцију којом се позивају европски министри запошљавања да
подстакну спровођење ове шеме у свакој држави чланици ЕУ. Чланови парламента су такође затражили да шема гаранције послова
младима буде финансирана из средстава Европске уније, посебно
из Европског социјалног фонда, који према посланицима треба
да буде најмање 25% од европских структуралних и кохезионих
фондова.

Немачка предњачи
Земље које покушавају да реше проблем незапослености
младих требало би да се угледају на Немачку, Данску и Холандију,
сматра независни институт „Ворк фондејшн” (Work Foundation) из
Лондона. „Ворк фондејшн” наводи да не постоји универзално решење овог проблема, јер су разлози за дугогодишње разлике у

стопама незапослености међу земљама прилично компликовани
и разликују се од земље до земље. Међутим, истичу да посебну
пажњу заслужују познати немачки систем струковних обука,
напори Данске да се сузбије незапосленост младих у што ранијој
фази, као и успостављање флексибилних радних места у Холандији. Према извештају Организације за економску сарадњу и развој, у Холандији се стопа незапослености није мењала, а у Немачкој је опала за 2%.
Слика је много гора ако се стопа незапослености младих
посматра са становишта њиховог удела у радно активном становништву, односно када се искључе студенти и они који су на обуци,
јер тада, у Шпанији и Грчкој на пример, прелази 50%.
„Са било ког становишта, Европа се суочава са великом кризом и владе морају покушати да је превазиђу свим расположивим
средствима. Искрено, изненађен сам што нема већих друштвених
напетости у земљама у којима је незапосленост младих преко
50%“, рекао је Стефано Скарпета, заменик директора ОЕЦД за запошљавање приликом представљања извештаја. Њега највише
брине пораст дугорочне незапослености која би искључила младе
из света рада. Према његовим речима, у Италији је 10% младих
одустало од тражења посла, јер не виде никакву могућност да га
пронађу.

„Они не учествују у тржишту рада, јер не верују да постоје послови и за њих“, рекао је Скарпета. „Ако желимо да причамо о уплашеној генерацији, ово је група младих на коју треба да се фокусирамо“, додао је он. Такође, истакнута је потреба да што већи број
великих фирми почне да прима младе људе на праксу. У Немачкој
скоро све фиме са више од 500 запослених нуде приправнички
стаж, док у Британији то ради мање од једне трећине фирми.
У говору на Светском економском форуму, одржаном крајем
јануара у Давосу, немачка канцеларка Ангела Меркел је рекла
да се морају предузети кораци како би се спречила политичка и
друштвена нестабилност.
„Наш главни задатак мора бити представљање перспективе, а можда чак и обезбеђивање прелазних мера док не дође до
смањења незапослености. То је ствар блиске будућности“, истакла
је канцеларка.
		
А.Б.

Нови проблем за ЕУ,
стари на Балкану
“Изгубљена генерација” постаје све бројнија, чинећи економску и социјалну перспективу целе Европе веома тамном.
Што се тиче Западног Балкана, појам и категорија НЕЕТ је феномен који је познат већ дуги низ година и који је Европа тек
однедавно упознала и категоризовала због великог броја младих који су у овој групи. Наиме, у државама бивше Југославије,
највећи број младих заиста и јесте у НЕЕТ категорији, јер не
само да је незапосленост највећа у Европи, него и највећи број
младих незапослених лица не похађа обуке, нити се образује
како би се стекли шансе за побољшање ситуације и промену
статуса.
Ни у Србији прилике нису боље. Према Анкети о радној
снази из априла 2012, стопа незапослености младих до 24 године је 50,9%, а стопа запослености 14,2%, што је пад од скоро
7 процентних поена у односу на 2008. годину.
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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

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

