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У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању особа са инвалидитетом Национална служба за запошљавање спроводи мере и програме
професионалне рехабилитације, организује и учествује у процени радне способности и могућности запослења и реализује мере активне политике запошљавања за незапослене особе пријављене на евиденцији и послодавце који запошљавању особе са инвалидитетом. Национална служба је почела реализацију
активних мера запошљавана у 2013. години, а тренутно је отворено 11 јавних
позива, од чега три намењена подстицању запошљавања особа са инвалидитетом. Средства за ове намене, у износу од 700 милиона динара, биће обезбеђена
из Фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа
са инвалидитетом. У мере и програме које спроводи НСЗ у циљу подстицања
запошљавања оси у 2012. години укључено је око 6.300 особа са инвалидитетом.
„Програмска оријентација је и ове године иста као и претходне. Објављен
је јавни позив за организацију јавних радова на којима се ангажују особе са
инвалидитетом у циљу запошљавања, очувања и унапређења њихових радних
способности, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни радови се могу спроводити у областима: социјалних, хуманитарних и културних
делатности, одржавања и заштите животне средине и природе, одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре. План је да се у овај програм укључи око 1600
особа са инвалидитетом, што премашује прошлогодишњу реализацију од око
1300 ангажованих особа“, каже Вања Златковић, руководилац Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом НСЗ. По
њеним речима, Национална служба спроводи и програм субвенције зараде за
особе са инвалидитетом без радног искуства.
И ове године за cубвенција могу конкурисати послодавци који на неодређено време запошљавају особе са инвалидитетом без радног искуства и то у
висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, у трајању од
12 месеци. Особе са инвалидитетом могу бити укључене и у програм субвенција
за ново запошљавање која се додељује послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање.
„Субвенција се одобрава у једнократном износу послодавцима који запошљавају до 50 незапослених лица, одноно до 19 незапослених лица, када послодавац запошљава особе са инвалидитетом. Висина субвенције је иста као и
прошле године и креће се од 150 до 400 хиљада динара у зависности од развијености општине у којој је седиште послодавца и од броја лица која се запошљавају“, напомиње Златковићева и подсећа да НСЗ спроводи и мере које подразумевају рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се
запошљавају под посебним условима.
Скупштина Србије усвојила је и измене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом који предвиђа обавезу послодавца који не запосли особу са инвалидитетом да уплати износ од 50 одсто
просечне зараде по запосленом у Србији према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. Усвојеним изменама је утврђена висина субвенција
зараде код запошљавања на неодређено време особа са инвалидитетом без радног искуства у износу до 75 одсто укупних трошкова зараде са припадајућим
доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду.
Министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић навео је у скупштинској расправи о новим законским решењима да је њихов циљ
већа подршка државе предузећима која запошљавају ту популацију.
Ситуација на тржишту рада се, услед економске кризе, погоршала у већини европских земаља укључујући и Србију. Током периода рецесије посебно
је важно да политика запошљавања буде ефикаснија, ефективнија и циљана.
Пројекат „Подршка креирању политике запошљавања заснованом на подацима“
који се финансира из претприступне помоћи Европске уније (ЕУ ИПА 2011) има
за циљ да помогне институцијама на тржишту рада у Републици Србији како би
боље планирале активне мере запошљавања и одговориле на изазове и потребе
тржишта рада.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Национална
служба за запошљавање и Делегација Европске уније у Републици Србији, а у
сарадњи са Пројектом, на националној конференцији за медије и представнике
послодаваца представили су два изузетно важна истраживања са послодавцима у Србији, која ће почети у априлу 2013. године: анкета послодаваца и истраживање о занимањима. Оба истраживања су од изузетне важности за даљи
развој националне политике запошљавања и за постизање боље усклађености
између јавних интервенција и потреба послодаваца.
„Истраживања ће представљати добру базу за креирање политика запошљавања и образовања како би се изашло у сусрет правим потребама тржишта
рада, као и за развој и унапређење људског капитала кроз додатно образовање
и обуке. Приоритет је и успостављање прогноза на тржишту рада и ажурирање
Националне класификација занимања“, нагласио је Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Он је
подсетио да ће више од 10.000 предузећа бити укључено у истраживања - неке
од њих ће посетити и анкетирати саветници из Националне службе за запошљавање, док ће од неких бити затражено да одговоре у електронској форми
на упитнике.
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Опоравак домаће грађевинске индустрије

ПОВРАТАК
НЕИМАРСКОЈ ТРАДИЦИЈИ
На 39. међународном сајму грађевинарства, одржаном протекле недеље на Београдском сајму под
слоганом „Одувек и заувек градити“, учествовала су 833 излагача из 22 земаље Европе и Азије.
Представиле су се 254 компаније, а националне изложбе имале су Чешка, Турска и Словенија

М

инистар грађевинарства и урбанизма у Влади Републике Србије, Велимир Илић, који је отворио
прошлонедељни 39. међународном сајму грађевинарства, посебно је истакао да је грађевинарство
у Србији имало тежак период који и даље траје,
подсећајући да су највећи проблеми велики дугови, неуспешне
приватизације и стечаји који трају годинама.
„Управо зато, Влада је донела решење о оснивању радне групе која ће радити на хитним мерама у тој области“, најавио је министар Илић, објашњавајући да ће радну групу чинити представници више министарстава - грађевине и урбанизма, саобраћаја,
финансија и привреде, рада, запошљавања и социјалне политике,
правде и државне управе и регионалног развоја и локалне самоуправе. Такође, потврдио је да ће бити тражено и преиспитивање
приватизација појединих предузећа, при чему је у радну групу
неопходно укључити и представнике Агенције за приватизацију.

На Сајму грађевинарства излагани су материјал, опрема,
алат и машине, а представљене су и иновације у управљању
пројектима, грађевински и системи за уређење и одржавање
објеката, опремање ентеријера. Током пет дана трајања организоваван је и низ стручних предавања, као и изложбе студената
Факултета примењених уметности о каменим облогама и националног удружења „Српске куће“.
За промовисање нових техничко-технолошких решења на
сајму су додељене награда „Нова визура“.

Стамбена привреда
Један од значајнијих развојних пројеката Републике Србије
је изградња стамбеног простора који је егзистенцијална потреба на целој територији Србије. Потреба за изградњом станова и
решавање стамбеног проблема је евидентна последица кретања
становништва, формирање нових младих домаћинстава, као и
замена дотрајалог и стамбеног фонда лошег квалитета.
Према извршеним анализама тржишта некретнинама и
других показатеља, број потребних станова у Србији годишње је
изнад 25.000, а тренутно је преко 300.000 домаћинстава која немају решено стамбено питање.
Стамбена изградња треба да задовољи потребе садашњих
као и будућих генерација, под условом да се зграде граде флексибилније и по стандардима који ће одговарати утврђеним
међународним прописима.
Министарство грађевинарства и урбанизма подстицаће изградњу таквих објеката, а посебно кућа по угледу на традиционалну српску архитектуру.
Позвани су градови и општине, посебно туристички центри,
да дају локације и инфраструктуру, а основна идеја је да се граде насеља са српским кућама прилагођеним нашем поднебљу и
потребама.
У оквиру социјалне градње, такође, ускоро ће бити расписан
позив за општине, а пројекти ће се бесплатно давати и грађанима који сами желе да граде.

„Општина конкурише за одређене грађане који су у категорији социјалног становања, општина или град дају локацију, а ми
финансирамо. И грађани могу тражити пројекат, да сами граде
српску кућу“, нагласио је министар Илић и посебно позивао људе
из дијаспоре да се прикључе том пројекту.
Инжењерска комора Србије такође је покренула пројекат
„Лепа Србија“ како би се побољшао начин градње кућа у духу
старе српске архитектуре са типским пројектима за шумадијску, војвођанску и брдско-планинску кућу. Драгослав Шумарац
из Инжењерске коморе објашњава да је пројекат подразумевао
и енергетску ефикасност куће.
„Све смо осмислили тако да то буду аутентичне куће са
подрумом и једним спратом или приземне куће и са тремовима са много дрвета. Свака кућа има интернет, телефон и све оно
што имају људи који живе у градовима“, прецизира Шумарац,
подсећајући да је још пре петнаест година у акцији тадашњег
Министарства грађевине „Домаћинска кућа за села Србије“, преко 2000 идејних пројеката инспирисаних најбољим решењима
традиционалне српске архитектуре у равничарским, брдским
и планинским подручјима, прослеђено општинама и окрузима
широм Србије.
Бранислав Ивковић са Грађевинског факултета у Београду,
такође тврди да су људи почели да размишљају о зеленој градњи
и то у оквиру народне традиције.
„Решења кровова, доксата, прозора, улазних врата у пројекту, примерена су овом поднебљу и то сигурно треба сачувати“,
каже Ивковић. Како се најављује, пројекти за изградњу кућа инспирисаних неимарским наслеђем, уз савет да се употребљавају
материјали из предела где се гради, биће доступни до почетка
грађевинске сезоне. Цена изградње биће око 300 евра по квадрату, а градиће их домаће фирме.
СМЦ

Потенцијали грађевинарства
Према последњим расположивим подацима, грађевинску
привреду Србије чини око 11.530 привредних друштава, са око
116.760 радника. Грађевинарство учествује у укупном броју
привредних друштава са 13,1%, а у укупном броју запослених
са 11,8%.
У оперативи ради 18.300 радника, у високоградњи је
31.235 радника, у нискоградњи и хидроградњи 34.356 радника, а занатско - завршним радовима бави се 17.060 радника.
Остале делатности као што су изнајмљивање грађевинске опреме, развој пројеката о некретнинама, просторно планирање,
техничко испитивање и анализе, обухватају 1.250 привредних
друштaва са 1.555 радника.

Извештај о стању регулаторне реформе

ИЗОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ

Реформе које је Влада Србије обећавала претходне године нису дале резултате, а осим појединих помака,
забележени су и потези који додатно отежавају положај грађана и привреде - наводи се у извештају
НАЛЕД о стању регулаторне реформе у првом кварталу ове године

П

рви квартал 2013. обележио је изостанак резултата реформи које је Влада Србије обећавала током последња
два квартала претходне године, а осим појединих помака забележени су и потези који додатно отежавају
положај грађана и привреде, наводи се у кварталном
извештају Националне алијансе за локални економски развој
(НАЛЕД) о стању регулаторне реформе у првом кварталу, који је
представљен у београдском Медија центру. Ђорђе Вукотић, правни саветник НАЛЕД-а, истакао је да ништа није урађено на реформи радног законодавства и лакшем издавању грађевинских
дозвола, а није дошло ни до обећеног укидања нових намета.
„У овој години није укинут ниједан парафискални намет, па и
даље имамо случај да странке у поступцима пред Геодетским заводом плаћају две накнаде за исту процедуру, а није се наставило
ни укидање великог броја судских такси које су високе, а и које
судови наплаћују више пута у току поступка”, рекао је Вукотић
и подсетио да су у прва три месеца усвојене само две препоруке
из НАЛЕД-ове Сиве књиге и ниједна која је предложена у оквиру
„гиљотине прописа“. Министарство енергетике донело је два важна подзаконска акта, док је Министарство финансија допринело
укидању обавезе достављања финансијског извештаја уз пријаву пореза на добит и делимично решило проблем неуједначене
праксе достављања обрасца ПДВ пријаве. Изменама Закона о
трговини олакшан је улазак великих трговинских ланаца у Србију. С друге стране, Министарство рада ништа није урадило да
поједностави процедуру остваривања права на накнаду за породиље, упркос томе што је Министарство здравља ту процедуру
поједноставило за труднице.
„Ништа није предузето ни по питању поједностављивања
процедуре овере здравствених књижица, укидања радне и здравствене књижице, разматрања могућности за смањење пореза и
доприноса на зараде, реформе инспекција, система издавања
грађевинских дозвола и радног законодавства. Радно време Пореске управе није усклађено са потребама привредника, а фир-

ме Народној банци и даље морају да достављају податке који већ
постоје на сајту АПР”, напоменуо је Вукотић.
Према оцени НАЛЕД-а, у првом кварталу 2013. године забележени су и потези који додатно отежавају положај грађана
и привреде. Прецизирано је да су додатна погоршања у области
прописа отежана процедура повраћаја пореза на додату вредност
(ПДВ) грађанима приликом куповине првог стана и што је изменама Закона о порезу на добит фирми привреди додатно онемогућено коришћење пореског кредита и подстицаја, а укинути су и
поједини основи за ослобођење пореза.
У извештају НАЛЕД-а и УСАИД-а о статусу регулаторних реформи за први квартал 2013. године, оцењено је да постоји бојазан
да промена Закона о роковима плаћања неће дати пуне ефекте.
Остаје питање колико ће мала предузећа моћи да их користе у
односима с великим компанијама, али овај проблем ни ЕУ није у
потпуности решила.

Министарство негира
Министарство финансија и привреде Србије негирало је
оцену Националне алијансе за локални економски развој да у
Србији од почетка године нису побољшани услови пословања
нити смањени намети привреди. У овом министарству тврде
да позитивне реакције привредника показују да тврдње НАЛЕД-а нису тачне.
„Процедура за остваривање права на рефундацију ПДВ
купцу првог стана ни на који начин није отежана изменама и
допунама закона, већ је напротив омогућена и грађанима који
станове купују у оквиру система социјалног становања, што
према ранијем законском решењу није био случај“, наведено
је у саопштењу.
Министарство је указало и да су Законом о порезу на добит правних лица, који је ступио на снагу крајем 2012. године,
укинути поједини порески подстицаји ради усаглашавања са
правилима о додели државне помоћи, што је обавеза државе
према Споразуму о стабилизацији и придруживању.
„Напомињемо да су обвезницима пореза на добит правних лица остали доступни подстицаји по основу улагања у основна средства, и то тзв. општи инвестициони подстицај, као
и подстицај за велике инвестиције - десетогодишње пореско
ослобођење за инвестиције веће од једне милијарде динара уз
200 новоотворених радних места“, истичу у Министарству.
Поводом бојазни НАЛЕД-а да се Закон о ограничавању
рокова плаћања у комерцијалним трансакцијама неће спроводити, Министарство је истакло да је разрадило механизме
контроле који ће омогућити његово стриктно спровођење.

4

| Број 514 | 24.04.2013.

Први квартал обележила су и дискутабилна решења у прописима који би тек требало да буду донети или су недавно усвојени. Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара
предвиђа повећање намета у секторима рударства, енергетике и
производње безалкохолних пића и воде. Прописано је и необично
решење да једно министарство може да буде другостепени орган
другом.
Поред кварталног извештаја, презентовани су и резултати
другог таласа истраживања „Ставови привреде”, које је урадио
„Ипсос стратеџик маркетинг”, а који показују како привреда
оцењује услове пословања, регулаторно окружење и рад државних институција. Истраживање показује благи раст оптимизма
привредника у првом кварталу 2013. године.
„Док је у последњем кварталу прошле године око 42 одсто испитаних компанија очекивало пад добити у наредних 12 месеци,
сада је тај проценат пао на 34 одсто. За два одсто је повећан број
фирми које ће више инвестирати, а за четири одсто број оних које
очекују већи извоз”, рекао је Предраг Курчубић, директор истраживања „Ипсос стратеџик маркетинга”.
Директор УСАИД Пројекта за боље услове пословања, Џо Лаутер, оценио је да се привредници у Србији и даље суочавају с
проблемом неликвидности и регулаторног окружења.
„Привредници не очекују чуда, али очекују да ће се ствари
променити набоље”, рекао је Лаутер.
А.Б.

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

Подршка младима

ПРОЈЕКТИ
И ПРАКСЕ

Све више младих људи у Србији укључено је у
различите пројекте, бројне радионице и тренинге
на којима могу да се едукују о здравим стиловима
живота, волонтеризму, активизму, развоју
каријере, предузетништву, и другим за њих
важним темема
Министарка омладине и спорта проф. др Алиса Марић недавно је потписала уговор са председницима 37 градова и општина за
реализацију пројеката одобрених на Конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености за спровођење
омладинске политике на локалном нивоу и реализацију Локалних
акционих планова за младе у вредности од 27.194.543 динара.
Честитајући свим потписницима уговора, министарка Марић
је истакла да су Канцеларије за младе место где млади имају прилику да се активно укључе у живот своје заједнице и спроведу своје
идеје за унапређење и побољшање услова живота.

„Данас у Србији има 139 канцеларија за младе, које имају усвојених 117 Локалних акционих планова. Овај документ одредио
је приоритете у омладинској политици и опредељење градова и
општина, да заједно са младима, кроз деловање КЗМ, спроводе активности информисања, неформалног образовања, волонтирања,
рекреативног спорта и друге, уз промоцију позитивних вредности
и здравих стилова живота, дефинисаних у Националној стратегији
за младе и Закону о младима. За нас су млади у свим општинама подједнако важни, а Министарство континуирано помаже и изградњу инфраструктурних спортских објеката у општинама и градовима из четврте групе развијености, па је ова свечаност и најава
будућих пројеката“, закључила је Алиса Марић.
Министар Сулејман Угљанин, задужен за рад Канцеларије за
одрживи развој недовољно развијених подручја, је оценио да „млади из недовољно развијених општина заслужују исте услове као и
они из великих градова.
„Конкурс Министарства омладине и спорта им омогућава да
открију и развију таленте које имају и на тај начин очувају своје
здравље. Честитам колегиници Марић, Министарству на чијем је
челу, као и председницима општина из недовољно развијених подручја на реализацији овог важног пројекта“, рекао је Угљанин.
Кроз пројекте, који су на конкурсима добили средства, неке
општине ће покренути активности у својим Канцеларијама за
младе, као, на пример, у Малом Зворнику, неке ће основати омладинске клубове у сеоским срединама, што је случај у Крупњу, КЗМ
Пријепоље ће успоставити систем радних пракси, неколико КЗМ
ће организовати волонтерске сервисе, а КЗМ Љубовија ће уредити
спортске терене и направити мини теретане за бесплатну рекреацију младих. Посебно је значајно да ће млади кроз сваки од ових
пројеката добити бројне радионице и тренинге на којима ће моћи
да се едукују о здравим стиловима живота, волонтеризму, активизму, развоју каријере, предузетништву, као и другим за њих важним
темема.

Бесплатна публикација о запошљавању

Ово је шеста година да Министарство омладине и спорта расписује овакав конкурс, а током маја биће расписан још један конкурс за спровођење локалних акционих планова за једнице локалне
самоуправе из четврте групе развијености у укупном износу од 5
милиона динара.
У циљу обезбеђивања одрживости програма намењених развоју локалне омладинске политике, креираних од стране Немачке
организације за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ) и Министарства омладине и спорта, расписан је и јавни позив за стручне сараднике и сараднице за улазак у програм Едукација тренера и ментора.
Програм је намењен едукацији 25 стручних сарадника/ца који
ће у периоду април – децембар 2013. године, кроз 6 тродневних
обука и радне праксе стећи адекватне тренерске компетенције за
следеће области: израда локалних акционих планова, ревизија локалних акционих планова и примене стандарда рада локалних КЗМ
и компетенција локалних координатора.
Програм не обезбеђује радни ангажман за пријављене кандидате, већ само сертификована знања и вештине које ће им обезбедити компететивност у пружању тренерских услуга у наведеним областима. Јавни позив отворен је од 15. априла до 03. маја 2013. године.
СМЦ

Студентске праксе
Државна секретарка Министарства спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација Владе Републике Србије, Татјана
Матић и декани правних факултета државних универзитета
из Новог Сада, Ниша, Крагујевца и Новог Пазара потписали су
Споразум о реализацији праксе студената завршних година у
Тржишној инспекцији.
Матић је на свечаности, која је одржана у Палати Србија,
оценила да је након годину дана сарадње са Правним факултетом у Београду пракса студената дала добре резултате. Она
је подсетила на то да је ове године обновљен споразум са тим
факултетом и да је сарадња проширена на још четири правна факултета државних универзитета, што студентима пружа
могућност стицања искуства у одељењима Сектора тржишне
инспекције широм Србије.
Ректор Државног универзитета у Новом Пазару Миладин Костић поздравио је потписивање споразума о реализацији праксе студената у Тржишној инспекцији, уз оцену да то
представља практичну примену знања стечених из Управног
права.
Декан Правног факултета у Новом Саду Ранко Кеча подсетио је на то да студенти тог факултета имају праксу у више од
30 институција, уз напомену да су раније упућивани у правосудне органе, док ће се сада упознати са применом права у животу, а декан Правног факултета у Крагујевцу Божин Влашковић
оценио је да сарадња са Министарством спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација доприноси повећању квалитета
студирања. Претходне године праксу у Сектору тржишне инспекције имало је 24 студента завршне године Правног факултета у Београду.
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Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

ПОДРШКА У ИНТЕГРАЦИЈИ
Национална служба за запошљавање је почела реализацију активних мера запошљавана у 2013. години.
Тренутно је отворено 11 јавних позива, од чега три намењена подстицању запошљавања особа са
инвалидитетом. Послодавци и незапослена лица могу истовремено користити више различитих мера и
програма, при чему им НСЗ у њиховој реализацији пружа оперативну и стручну подршку

У

циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању
особа са инвалидитетом Национална служба за запошљавање спроводи мере и програме професионалне рехабилитације, организује и учествује у процени
радне способности и могућности запослења и реализује мере активне политике запошљавања за незапослене особе
пријављене на евиденцији и послодавце који запошљавању особе са инвалидитетом. Национална служба је почела реализацију
активних мера запошљавана у 2013. години, а тренутно је отворено 11 јавних позива, од чега три намењена подстицању запошљавања особа са инвалидитетом.
„Може се говорити о три врсте подршке незапосленим. Једна се односи на подизање компетенција знања и вештина незапослених кроз програме стручне праксе, програме за стицање
практичних знања, обука за познатог послодавца и тржиште
рада и функционалног основног образовања одраслих. Други
пакет мера је оријентисан, пре свега, на теже запошљива лица
и укључује програме субвенционисаног запошљавања и привремене облике запошљавања, односно радно ангажовање кроз
програм јавних радова. Наиме, програм субвенција за ново запошљавање подстиче послодавце да отворе нова радна места,
али и да запосле управо особе које наилазе на бројне баријере
у потрази за послом на отвореном тржишту рада. Јавни радови
су превасходно усмерени на теже запошљива лица“, наглашава
Драган Ђукић, директор Сектора за посредовање у запошљавању
и планирање каријере НСЗ.

могу спроводити у областима: социјалних, хуманитарних и културних делатности, одржавања и заштите животне средине и
природе, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре. План
је да се у овај програм укључи око 1600 особа са инвалидитетом, што премашује прошлогодишњу реализацију од око 1300
ангажованих особа“, каже Вања Златковић, руководилац Центра
за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом НСЗ. По њеним речима, Национална служба спро-

Нови закон о знаковном језику

Трећи стуб подршке је оријентисан на реализацију мера за
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. Средства за
ове намене, у износу од 700 милиона динара, биће обезбеђена
из Фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. У мере и програме које спроводи НСЗ у циљу подстицања запошљавања оси у 2012. години
укључено је око 6.300 особа са инвалидитетом.
„Програмска оријентација је и ове године иста као и претходне. Објављен је јавни позив за организацију јавних радова на
којима се ангажују особе са инвалидитетом у циљу запошљавања, очувања и унапређења њихових радних способности, као
и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни радови се
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Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,
у сарадњи са Савезом глувих и наглувих Србије, припремило
нови закон о знаковном језику и који треба да буде усвојен до
краја године
„Ових дана почела је јавна расправа о моделу закона који
ће омогућити већу инклузију особа оштећеног слуха у све сфере
друштва, као и приступ сервисима и услугама које „чујући“ човек користи“, нагласио је помоћник министра Владимир Пешић.
Закон институционализује канцеларије за знаковне тумаче, које је Министарство почело да отвара пре две године и до
сада је развило мрежу од 40 канцеларија у свим већим градовима Србије.
„Уз помоћ знаковног тумача у канцеларијама, особе
оштећеног слуха могу обезбедити приступ и једноставну комуникацију са свима у локалној средини. Створили смо сервис,
као добар вид сарадње државе са цивилним друштвом, и омогућили да канцеларије не буду само пројектно финансиране,
већ и одрживе“, рекао је Пешић.
Изради модела закона претходио је дуготрајни процес
стандардизације знаковног језика који је недавно завршен, а
закон о знаковном језику регулисаће и статус тумача за знаковни језик.
Према подацима Савеза глувих и наглувих, у Србији има
око 30.000 глувих и око 90.000 наглувих особа. Буџетом за
2013. годину за финансирање сервиса особа са инвалидитетом
издвојено је нешто више од 353 милиона динара. Према Пешићевим речима, средства су, међутим, тако распоређена да
омогућавају да сви сервиси особа са инвалидитетом несметано
функционишу.
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води и програм субвенције зараде за особе са инвалидитетом без
радног искуства.
„Субвенција се додељује послодавцима који на неодређено
време запошљавају особе са инвалидитетом без радног искуства
и то у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, у трајању од 12 месеци. План је пројектован на бази
прошлогодишње реализације, када се око 300 људи запослило
захваљујући том програму“, каже Вања Златковић.
Особе са инвалидитетом могу бити укључене и у програм
субвенција за ново запошљавање која се додељује послодавцима
ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање.

„Субвенција се одобрава у једнократном износу послодавцима који запошљавају до 50 незапослених лица, одноно до 19 незапослених лица, када послодавац запошљава особе са инвалидитетом. Висина субвенције је иста као и прошле године и креће

се од 150 до 400 хиљада динара у зависности од развијености
општине у којој је седиште послодавца и од броја лица која се запошљавају“, напомиње Златковићева и подсећа да НСЗ спроводи
и мере које подразумевају рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима. У питању је рефундација трошкова прилагођавања радног
места у висини до 300.000 динара по радном месту. Одобрава се
послодавцима који запошљавају особе са инвалидитетом којима
је потребно прилагођавање радног места-техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме.
Други програм, рефундација трошкова за асистенцију на радном
месту, у трајању од 12 месеци, одобрава се послодавцу за новозапослене особе са инвалидитетом којима је потребна стручна
подршка при увођењу у посао или за радно социјалну интеграцију на радном месту.
„Уколико особа са инвалидитетом жели да се опроба у самосталној делатности НСЗ ће јој у томе помоћи кроз финансијску
и саветодавну подршку. У Пословним центрима НСЗ, али и кроз
специјализоване обуке и менторинг програм имаће прилику
да се упозна са свим аспектима предузетништва и остварите
подршку у првим, најризичнијим годинама пословања предузећа. Учешћем у овој мери остварује се и право на једнократну
субвенцију за покретање сопственог бизниса. Висина субвнције
је иста као прошле године и она за особе са инвалидитетом износи 200 хиљда динара и то је за 40 више у односу на остале учеснике програма“, каже Вања Злаковић и додаје да се послодавци
ослобађају и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање у периоду од три године приликом запошљавања особе са
инвалидитетом, а по чл.45 Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.
Послодавци и незапослена лица могу истовремено користити више различитих мера и програма, при чему им НСЗ у њиховој реализацији пружа оперативну и стручну подршку.
А. Бачевић

Субвенција уместо рефундације
Скупштина Србије усвојила је и измене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом који предвиђа обавезу послодавца који не запосли особу са инвалидитетом да
уплати износ од 50 одсто просечне зараде по запосленом у Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју није
запослио. Усвојеним изменама је утврђена висина субвенција зараде код запошљавања на неодређено
време особа са инвалидитетом без радног искуства у износу до 75 одсто укупних трошкова зараде са
припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде
утврђене у складу са прописима о раду.
Министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић навео је у скупштинској расправи о новим законским решењима да је њихов циљ већа подршка државе предузећима која запошљавају ту популацију.
„Нове мере ће имати позитиван утицај на обавезе послодавца на запошљавање особа са инвалидитетом. Нови прописи предвиђају
право на субвенцију уместо, како је до сада био случај, рефундацију зараде, а држава ће учествовати у 75 одсто укупних трошкова запошљавања тих лица“, објаснио је Кркобабић. Измене закона предвиђају и да предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом могу да се обезбеде и средства за побољшање услова рада, у складу са прописима о државној помоћи за
накнаду додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Синдром „сагоревања” на послу

ПРЕВЕНЦИЈА ЈЕ ПРАВО РЕШЕЊЕ
Истраживања рађена на тему кога погађа синдром „сагоревања” показују да ове особе имају посебне
карактерне црте: поседују добре лидерске способности, ентузијасти су, отворени, комуникативни и
оријентисани ка циљу. Ради се о профилу радника пожељног за сваку фирму, али коме недостаје радно
искуство, тј. како да знање које има примени у послу

Г

омилате обавезе и често сте у заостатку? Напети сте и почињете да вичете на колеге, иако вам се то никада пре није
дешавало? Почели сте да мрзите јутро због звука сата који
вас подсећа да је поново време да кренете на посао? Себе
пре видите на пустом острву него на послу који сте некада
обожавали? Или сте на прагу или вам се десио синдром „сагоревања” на послу (енг. burnout). Овај синдром настаје због хроничне
изложености стресу на радном месту. Стручњаци се овим феноменом баве последњих десетак година. Кључна ствар јесте препознавање овог синдрома у окружењу. Иако се проблем испољава индивидуално, узроци настанка везани су за радно окружење, читаву
радну организацију као једну групу. Стрес који узрокује синдром
„сагоревања” настаје из међуљудских односа.

Флексибилнији поглед на свет
Синдром „сагоревања” често прати претерано коришћење
витамина, суплемената, седатива, којима особа покушава да
добије додатну енергију и/или прегура дан. Људи који имају
утемељен систем подршке коју чине породица, пријатељи и
барем један колега, лакше се носе са стресом.
Неће вам помоћи промена посла и радног окружења, ако
пре тога не схватите шта вам се десило на последњем послу и
изборите се са старом пре уласка у нову пословну причу. Уколико то учините, следеће знаке потенцијалног синдрома сагоревања препознаћете на време и лакше их избећи.
Покушајте да не схватате све пословне ситуације преозбиљно и преамбициозно. Флексибилнији поглед на свет, у комбинацији са много смеха, мање ће вас оптеретити и самим тим
релативизовати проблеме, због чега ћете их лакше решавати.

Замка за неискусне
Симптоми синдрома су осећање емоционалне исцрпљености,
а потом и деперсонализација - особа почиње да се мења, себе не
препознаје у реакцијама и понашању. Најчешће се испољава циничан однос жртве према колегама, послодавцима и клијентима.
Особе погођене овим проблемом су склоне површним и уздржаним односима и физичкој изолацији.
Такође, јавља се и осећање професионалне некомпетентности
- осећај недораслости радном задатку. Ово осећање је у потпуности контрадикторно, зато што се обично ради о младим људима
који су тек завршили школе и препуни су знања. Истраживања
рађена на тему кога погађа синдром „сагоревања” показују да ове
особе имају посебне карактерне црте: поседују добре лидерске
способности, ентузијасти су, отворени, комуникативни и оријентисани строго ка циљу. Ради се о профилу радника пожељног за
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сваку фирму, али коме недостаје радно искуство, тј. како да знање
које има примени у послу. Ако изостане подршка од стране тутора
и колега, прети опасност од уласка у кризу.

Јасно одређени задаци
Право решење овог проблема, по већини психолога, лежи у
превенцији: побољшати услове рада и ставити акценат на пословање фирме. Сваки вишак у радним задацима мора да има оправдање и смисао. Хијерархија мора да буде јасна и прецизна, као
и радни задаци. Сваки недовољно ауторитативни став вође тима,
или пак претерано ауторитативни став, може довести до развоја
синдрома „сагоревања”, као и недостатак повратне информације о
ефектима рада запосленог, социјалне подршке, утисак изолације
или немогућност одлучивања о условима рада.
Кључно је научити раднике да се боље релаксирају и носе са
стресом. Фитнес у оквиру предузећа, друге рекреативне активности али и медицинске едукације на тему остављања цигарета и
контроле телесне тежине, јесу неке од мера превенције. Едукације
руководилаца, као и свих запослених, можда су и најважније мере
за препознавање синдрома „сагоревања”, који почиње као мали
пожар, али може да прерасте у велики.
Проблем се препознаје и у Србији, али не много систематично, већ из ситуације у ситуацију. Урађено је истраживање у вези
са медицинским радницима. У њему су учествовали лекари психијатри, лекари опште праксе и средње медицинско особље. Резултати кажу да су медицинске сестре и лекари опште праксе
захваћени овим синдромом. Не разликујемо се много од других
земаља Европе, где свака пета медицинска сестра напушта своју
каријеру. Стране фирме, које су више упознате са овим проблемом,
више и воде рачуна о радницима и инсистирају на превенцији.
А.Б.

Фазе настанка
- Усхићени одлазак на посао, занемаривање свих осталих
сегмената живота, идеализација радног места, колега и вође
тима. Пропуштање одмора и претрпавање послом.
- Тешкоће у односима, преношење незадовољства на породицу. Разочарење које особу чини емоционално рањивом и
неповерљивом.
- Повлачење у себе, изолација. Осећај безнађа и телесно
исцрпљивање.
- Хронично незадовољство на послу. Тешко и мучно
буђење са соматским показатељима стреса. Равнодушност и
губитак вере у себе, не само на послу, већ уопште. Особа или
остаје на послу потпуно демотивисана или се одлучује на промену радног окружења.

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

На основу Споразума бр. 0708-101-1/2013 од 10.04.2013. године о
уређењу међусобних права и обавеза у реализацији мера активне
политике запошљавања, закљученог између Националне службе за
запошљавање и Општине Лајковац за 2013. годину, као и на основу
Одлуке о буџету Општине Лајковац бр. 06-94/12-II од 17.12.2012. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО
И
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У
2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених
лица са евиденције Националне службе за запошљавање-Филијала
Ваљево-Испостава Лајковац и подразумева спровођење активности
које предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за
циљ остварење одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога
одређује Општина Лајковац на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Лајковац исплаћује
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошковe спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
2. 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 у висини од:
- 684,90 динара за спровођење јавног рада у области
друштвених делатности;
- 43.550,96 динара за спровођење јавног рада у области
одржавања и заштите животне средине и природе.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- друштвених делатности и
- одржавања и заштите животне средине и природе.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице
локалне самоуправе
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-

јавне установе и јавна предузећа
привредна друштва
предузетници
задруге
удружења грађана.

Услови:
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже
запошљава (корисници новчане социјалне помоћи, млади,
вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно
незапослени, незапослени без квалификација или
нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, припадници
ромске националности, рурално становништво, жене,
избегла и расељена лица, повратници према Споразуму
о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве
породичног насиља и трговине људима, самохрани
родитељи и родитељи деце са сметњама у развоју);
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план).
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење
надлежног органа територијалне аутономије или локалне
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико
подносилац пријаве располаже истим;
- 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);
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење
јавних радова финансира од стране надлежног органа
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из
других извора.
Општина Лајковац задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних
радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка,
Општини Лајковац на прописаном обрасцу који се може добити у
писарници Општинске управе или преузети на сајту: www.lajkovac.
org.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на
основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног
рада.
Провера поднетих пријава
Општина Лајковац врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом
неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног
рада, укупан планирани број незапослених лица, сопствено
учешће, претходно коришћена средства из буџета Општине
Лајковац за јавне радове, оцена остварене сарадње са извођачем
јавног рада по претходним конкурсима и процена важности
поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште
рада за Општину Лајковац.
Општина Лајковац задржава право да приликом одлучивања
по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или
броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је
опредељен за организовање и спровођење јавних радова у 2013.
години.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник
Општине Лајковац, уз претходно прибављено мишљење Локалног
савета за запошљавање Општине Лајковац.
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VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Лајковац и послодавац-извођач јавног
рада у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
спровођења јавних радова закључују уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09
и 88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Националне службе за запошљавање и
Општине Косјерић

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.
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.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Средства обезбеђења уговорних обавеза
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
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).

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи
у радном односу најмање у дужини трајања уговорене
обавезе. У случају престанка радног односа запосленог,
послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа, заснује радни однос на одређено
време са другим незапосленим лицем за преостало време
трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне
послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским
роковима на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и
одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу
јавног рада;
- Општини Лајковац доставља доказе о уплати пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене
ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Општини Лајковац доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и
спровођења јавног рада;
- Општини Лајковац омогући контролу реализације
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и
ток спровођења јавног рада и
- обавести Општину Лајковац о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана
настанка промене.
У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава,
у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Општини Лајковац, у
писарници Општинске управе, број тел. 014/72-760 или на сајту:
www.lajkovac.org.rs.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 15.05.2013. године.
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
КОСЈЕРИЋ У 2013. ГОДИНИ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапосле них
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности
које предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за
циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција
и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња
путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада кога
одређује Национална служба на основу јавног конкурса, уз
претходну сагласност Локалног савета за запошљавање Општине
Косјерић.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошковe спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим
у јавне радове, у висини од:
23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
2. 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, 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.
4. Накнаду трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни
рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати
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обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца
или програму образовне установе.
Послодавац-извођач јавног рада може остварити накнаду за
организовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара
по јавном раду.
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба,
и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до
висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада,
накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну
разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене
овим јавним конкурсом и плаћање разлике доприноса за обавезно
социјално осигурање на утврђену разлику зараде.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности:
здравствено-васпитне активности-превенција и помоћ старима,
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита
и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности,
послови ажурирања база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала,
пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже
и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница,
уређење ромских насеља-побољшање услова становања и други
послови;
- 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.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања 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
сви са подручја Општине Косјерић.
Услови:
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
запошљава првенствено незапосленог који се теже
запошљава (корисници новчане социјалне помоћи, млади,
вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно
незапослени, незапослени без квалификација или
нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, припадници
ромске националности, рурално становништво, жене,
избегла и расељена лица, повратници према Споразуму
о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве
породичног насиља и трговине људима, самохрани
родитељи и родитељи деце са сметњама у развоју);
је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
је измирио уговорне обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење
надлежног органа територијалне аутономије или локалне
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико
подносилац пријаве располаже истим;
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-

-

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;
доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење
јавних радова финансира од стране надлежног органа
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из
других извора.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних
радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
надлежној организационој јединици Национaлне службе, према
месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца,
у случају када послодавац нема регистровану организациону
јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или поштом,
на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.
rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на
основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног
рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене
документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом
неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално
тржиште рада за подручје филијале.
Национална служба у сарадњи са Општином Косјерић задржава
право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши
корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са
расположивим износом средстава који је опредељен за филијалу.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор
филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне
службе, уз претходно прибављање мишљења Локалног савета за
запошљавање Општине Косјерић.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе, овлашћени представник
локалне самоуправе и послодавац-извођач јавног рада закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
-

уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
средство обезбеђења уговорних обавеза
потврда банке о отвореном наменском рачуну
картон депонованих потписа и
термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на
јавном раду.
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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.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
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).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
-

-

-

-

-

-

-

-

запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у
радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе.
У случају престанка радног односа запосленог, послодавац
је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног
односа, заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;
организује заштиту и безбедност на раду запослених, у
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне
послове јавног рада;
месечно врши исплату зарада запосленима у законским
роковима на текући рачун лица;
месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и
одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу
јавног рада;
Националној служби доставља доказе о уплати пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене
ангажоване на спровођењу јавног рада;
Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и
спровођења јавног рада;
достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након
завршене обуке;
Националној служби омогући контролу реализације
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и
ток спровођења јавног рада;
обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана
настанка промене.

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава,
у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне
службе, број тел. 0800/300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs као и
на сајту Општине Косјерић: www.kosjeric.rs.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 15.05.2013. године.

12

| Број 514 | 24.04.2013.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09
и 88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Националне службе за запошљавање и
Општине Бајина Башта

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ И ОПШТИНА БАЈИНА
БАШТА
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА У 2013.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности
које предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за
циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција
и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња
путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога
одређује Национална служба на основу јавног конкурсa уз
претходну сагласност Локалног савета за запошљавање Општине
Бајина Башта.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
2. 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 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.
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4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни
рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати
обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца
или програму образовне установе.
Послодавац-извођач јавног рада може остварити накнаду за
организовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара
по јавном раду.
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална
служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом
износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове
минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег
одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине
нето зараде утврђене овим јавним конкурсом и плаћање разлике
доприноса за обавезно социјално осигурање на утврђену разлику
зараде.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности:
здравствено васпитне активности-превенција и помоћ старима,
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита
и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности,
послови ажурирања база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала,
пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже
и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница,
уређење ромских насеља-побољшање услова становања и други
послови;
- 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.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања 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
- сви са подручја Општине Бајина Башта.
Услови:
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже
запошљава (корисници новчане социјалне помоћи, млади,
вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно
незапослени,
незапослени
без
квалификација
или
нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, припадници
ромске националности, рурално становништво, жене, избегла
и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији,
деца без родитељског старања, жртве породичног насиља и
трговине људима, самохрани родитељи и родитељи деце са
сметњама у развоју);
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
- је измирио уговорне обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току.

Бесплатна публикација о запошљавању

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење Локалног савета за запошљавање или мишљење
надлежног органа територијалне аутономије или локалне
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико
подносилац пријаве располаже истим;
- 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;
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне
установе-уколико послодавац извођач јавног рада организује
обуку;
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење
јавних радова финансира од стране надлежног органа
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из
других извора.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних
радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
надлежној организационој јединици Национaлне службе, према
месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца,
у случају када послодавац нема регистровану организациону
јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или поштом,
на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на
основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног
рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене
документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом
неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално
тржиште рада за подручје филијале.
Национална служба, у сарадњи са Општином Бајина Башта
задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави
изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са
расположивим износом средстава који је опредељен за филијалу.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор
филијале Националне службе, уз претходно прибављање мишљења
Локалног савета за запошљавање Општине Бајина Башта.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе, овлашћени представник
локалне самоуправе и послодавац-извођач јавног рада закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
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-

термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

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.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се Изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако 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).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у
радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе.
У случају престанка радног односа запосленог, послодавац
је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног
односа, заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне
послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским
роковима на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и
одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу
јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене
ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и
спровођења јавног рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након
завршене обуке;
- Националној служби омогући контролу реализације
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и
ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана
настанка промене.
У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава,
у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне
службе, број тел. 0800/300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs и на
сајту Општине Бајина Башта: www.bajinabasta.rs.

НСЗ
Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 30.04.2013. године.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ
И
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
расписују

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ-СТРУЧНУ
ПРАКСУ ЗА 2013. ГОДИНУ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Стручна пракса намењена је незапосленим лицима која се први
пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену
врсту и степен стручне спреме, а ради стицања услова за полагање
приправничког (стручног испита), у складу са законом или општим
актом послодавца без заснивања радног односа.
Стручна пракса траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца.

Обавезе послодавца
- да у року од 8 дана од дана достављања одлуке ангажује
приправника на стручној пракси
- да оспособи приправника за самосталан рад у струци
- да приправнику изда уверење о стручној оспособљености
и један примерак достави Националној служби за
запошљавање.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба за запошљавање-Филијала Лесковац врши
проверу и бодовање поднетих захтева.
Одлуке доноси председник Општине Лебане по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Лебане.
О међусобним правима и обавезама између Општине, послодавца и
приправника на стручној пракси закључиће се уговори.
Захтеви се примају у Испостави за запошљавање Лебане.
Непотпуна и неблаговремена документације неће се узимати у
разматрање.

Лице
-

које се стручно оспособљава:
је најмање са четворогодишњим високим образовањем
са најмањом просечном оценом студирања 08,50
да је завршило државни факултет или високу школу, четири
године студија или са најмање 240 ЕСПБ поена
- на евиденцији незапослених и са пребивалиштем на
територији Општине Лебане најкраће од 01.01.2013. године.

Јавни конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање.

II НАМЕНА СРЕДСТАВА
Током трајања програма стручне праксе Општинска управа Лебане:
1. ангажованим лицима се исплаћује новчана помоћ у месечном
износу од 20.000,00 динара
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду
и професионалне болести, у складу са Законом и
3. сноси трошкове полагања стручног (приправничког испита)
у висини једномесечне новчане помоћи.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови:
Право учешћа на конкурс имају послодавци:
- који су директни или индиректни корисници буџета чији је
оснивач Општина Лебане
- да уредно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање
- да је законом или актом о организацији и систематизацији
послова као услов за рад на одређеним пословима прописана
обавеза обављања приправничког стажа
- који су солвентни
- да има кадровске и друге капацитете за стручно
оспособљавање лица, односно да има запосленог ментора
који испуњава следеће услове: да има одговарајућу струку,
најмање је истог образовања као и приправник и има
најмање 12 месеци рада у струци (уколико другачије актом
послодавца није одређено искуство).
Документација за подношења захтева
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу
Националне службе
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац захтева није регистрован у АПР
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање на зараде (накнаде), за
последњи месец који претходи месецу у којем је поднет
захтев, оверена од стране Пореске управе
- извод из закона (општег акта послодавца), где је као услов за
рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања
приправничког стажа
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу
Националне службе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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400
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

Администрација
и управа
Бе о г ра д

ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Виши референт за административне
послове у поступку јавних набавки

за рад у Одељењу за инвестиције и јавне
набавке, на одређено време до 6 месеци

Виши референт за послове писарнице
за рад у Одељењу за општу управу, на
одређено време до 12 месеци

Виши референт за административноканцеларијске послове јавног
правобранилаштва
за рад у Служби за стручне и
административне послове, на одређено
време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, три године радног
стажа; положен државни стручни испит. Осим наведених
услова, кандидат треба да испуњава 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.

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

11000 Београд, Немањина 9
тел. 011/3635-553
е-mail: biljana.marinovic@vk.sud.rs

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац за комуналне послове

Домар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема техничког смера (електротехничка школа) у трогодишњем или четворогодишњем трајању, занимање: електротехничар аутоматике
или електротехничар за расхладне и термичке уређаје; 1
година радног искуства у струци.

Правосудни стражар

на одређено време 3 месеца
8 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, минимум 2
године радног искуства на пословима правосудног стражара или сличним пословима, нпр: на пословима обезбеђења; обавезно уверење о обучености за руковање
ватреним оружјем.
ОСТАЛО: пријаве са биографијом слати на е-mail: biljana.
marinovic@vk.sud.rs као и поштом на адресу: Врховни касациони суд, Немањина 9 (са назнаком: „Кадровској службиза конкурс“). У пријави обавезно навести место и адресу
становања и контакт телефон. Уз пријаву приложити фотокопије докумената: извода из матичне књиге рођених, сведочанства о завршеној школи; уверења о држављанству;
доказа о радном искуству (нпр: фотокопија радне књижице, решења из радног односа), уверења о некажњаваности
и да није покренута истрага или подигнута оптужница и
посебно за радно место правосудног стражара: фотокопију
уверења о обучености за руковање ватреним оружјем.
Кандидати који пријаве шаљу путем мејла, наведена документа могу доставити приликом доласка на разговор, али
је неопходно да у пријави дају што детаљније податке о
себи, стручној спреми, радном искуству и испуњености
услова (да наведу да ли поседују сва тражена документа).

Јагодина

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА
35230 Ћуприја, 13. октобар 7
СТАРИ ГРАД
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Послови наплате пореза
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Приправник на радном месту послови
из грађевинске области

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економског смера, 1
година радног искуства, положен државни стручни испит.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонски или
грађевински факултет, без радног искуства или радним
стажом краћим од времена приправничког стажа који је
утврђен у трајању од 12 месеци; да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са потребним доказима подносе се
начелнику Управе градске општине Стари град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, а о
пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека
рока оглашавања.

Послови информисања и помоћи
грађанима

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

Кикинда

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ТРЕШЊЕВАЦ

24426 Трешњевац, Маршала Тита 73

Секретар Месне заједнице
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, перфектно знање
мађарског и српског језика; пожељно знање једног страног
језика (предност има енглески језик). Уз пријаву кандидат
треба да достави следећа документа: биографију, оверену
копију дипломе о предвиђеној школској спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Предност имају кандидати који живе у Трешњевцу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

на одређено време од 2 месеца

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: завршен VI
степен стручне спреме, правног смера, са једном годином
радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, да је кандидат држављанин Републике
Србије, 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 бити разматране.

К ра љ е в о

11000 Београд, Македонска 42

за рад у Одељењу за грађевинске послове,
на одређено време
2 извршиоца

за рад у Одсеку за урбанизам и изградњу,
у Одељењу за урбанизам, изградњу,
комуналне и имовинско-правне послове

Први утисакИзвршилац
је
на пословима јавних
набавки
Послови за регистрацију
привредних
најважнији
–
за рад у Одељењу за општу управу и
субјеката
заједничке послове
на одређено време од 2 месеца
будите
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски или правУСЛОВИ: висока стручна спрема, правног или економског
ни факултет, положен стручни испит за рад у органисмера, 1 година радног искуства,
положен државни
стручиспред
свих
ма државне управе, сертификат за службеника за јавне
ни испит.
на одређено време од 2 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, гимназија, 6 месеци радног искуства, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава и опште услове из
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001,
39/2002): да је држављанин РС, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас
са доказима о испуњавању општих и посебних услова из
огласа осим доказа о положеном државном и стручном
испиту за рад у државним органима, подносе се у року од 8
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Обуке и субвенције
за запошљавање

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

набавке и најмање 1 година радног искуства у струци.
Поред наведених услова потребно је да кандидат испуњава опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин РС, 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 месци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, да испуњава
друге услове предвиђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве се
подносе Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Извршилац на пословима буџета

за рад у Одељењу за финансије, локалне
јавне приходе и привреду
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет,
положен стручни испит за рад у органима државне управе
и најмање 1 година искуства у струци. Поред наведених
услова потребно је да кандидат испуњава опште услове
предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин РС, 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 месци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, да испуњава друге услове
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предвиђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве се подносе
Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка
17, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

К р уше в а ц

ОПШТИНСКА УПРАВА
ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Технички секретар

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: општи услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност и да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу.
Посебни услови: средња стручна спрема друштвеног смера, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит. Уз
пријаву приложити оверен препис или оригинал дипломе
о стеченој школској спреми, као и доказе о испуњавању
општих услова за рад у државним органима: уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не
води кривични поступак за дела која се гоне по службеној
дужности, доказ да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Изабрани кандидат је дужан
да пре заснивања радног односа приложи доказ да има
општу здравствену способност. Пријаве и потребна документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Ле с к о в а ц

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
ГРАЂАНИМА
ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
16000 Лесковац

Оглас објављен 17.04.2013. године у публикацији
„Послови“, исправља се за радно место: административни послови из области уручивања извода из
матичних књига, и то у делу стручна спрема, уместо: IV степен одговарајућег смера, треба да стоји:
VI степен одговарајућег смера. У делу ОСТАЛО: уз
пријаву на оглас поднети следећу документацију
(за ово радно место), уместо: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену
техничког смера, треба да стоји: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену.

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Заменик матичара МК Винарцеприправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: услови утврђени Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Градској
управи за опште послове Града Лесковца; високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног
смера.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас поднети следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
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завршеној стручној спреми; да кандидат поседује општу
здравствену способност (лекарско уверење-не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); 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 (не старије од 6 месеци).
Пријава на оглас са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу:
Градска управа за опште послове, Пана Ђукића 9-11, 16000
Лесковац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Ниш

услова из огласа подносе се Градском већу града Новог
Пазара, преко Одељења за заједничке послове, Одсек за
рад и радне односе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Нови Са д

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
21300 Беочин, Светосавска 25

Извршилац за финансијскорачуноводствене послове

на одређено време због повећаног обима
посла до 9 месеци

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Оглас објављен 17.04.2013. године у публикацији
„Послови“, исправља се у називу радног места, тако
што се додаје: приправник, за оба радна места.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, прописан систематизацијом, најмање 6 месеци радног искуства, положен
државни стручни испит, да кандидат испуњава услове из
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима:
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на
конкурс доставити: кратку радну биографију; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење; доказ о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности; доказ о радном искуству; уверење о положеном стручном испиту. Пријаве слати на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс-финансијско-рачуноводствени
послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

18410 Дољевац

Шеф Службе правне помоћи у
Општинској управи 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, 110-60 од 12.05.2009. године, 110-80
од 16.11.2009. године, 110-86 од 24.12.2009. године, 11032 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: завршен правни факултет, положен правосудни
испит и 3 године радног искуства. 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

ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА
НОВОГ ПАЗАРА
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

Заменик начелника Градске управе
за изворне и поверене послове града
Новог Пазара
на мандатни период од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет; положен државни стручни испит; најмање
пет година радног искуства у струци. Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о испуњењу услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе да испуњава
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе
се следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома о завршеном правном факултету; уверење
о положеном државном стручном испиту или уверење о
положеном правосудном испиту; доказ о радном искуству
у струци; радна књижица; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених (издато на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Сл. гласнику РС“,
бр. 20/2009); уверење о здравственом стању (не старије
од шест месеци); уверење од Основног или Вишег суда да
против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница (издата након објављивања овог огласа); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Пријаве са доказима о испуњавању
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ОПШТИНСКА УПРАВА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 1
тел. 021/860-165

Технички послови за месну канцеларију
Шајкаш
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа или гимназија, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, најмање 1 година радног
искуства. Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99,
34/01, 39/02 и 49/05): држављанство Републике Србије,
да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним
за обављање послова у државним органима. Уз пријаву
на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству-не старије од 6
месеци, оригинал или оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију радне књижице, оригинал или оверену
фотокопију доказа о радном искуству у струци, оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, уверење о неосуђиваности-не старије од 6 месеци, уверење о општој здравственој способности-не старије
од 6 месеци, CV. Пријаве доставити поштом или лично на
наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за заснивање радног односа“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
21460 Врбас, Маршала Тита 89
тел. 021/7954-000

Извршилац за послове ванредних
ситуација, одбране, безбедности и
здравља на раду и заштите од пожара
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена виша
техничка школа-инжењер цивилне заштите, положен
државни стручни испит, положен стручни испит за рад
на пословима безбедности и здравља на раду, положен
стручни испит за рад на пословима заштите од пожара,
једна година радног искуства. Доказе о испуњавању услова огласа приложити у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома или уверење о завршеном факултету, уверење о положеном државном стручном испиту, стручном
испиту за рад на пословима безбедности и здравља на
раду и стручном испиту за рад на пословима заштите од
пожара, потврду о радном искуству. Приложити и кратку
биографију и оригинал или оверене фотокопије извода из
матичне књиге рођених и уверења о држављанству РС.
Уверење о некажњавању и уверење о општој здравственој
способности прибавиће кандидат (након коначности одлуке о избору, а пре доношења решења за пријем у радни
однос). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Администрација и управа

Панчево

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за промотивне активности
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Факултет за менаџмент, Филолошки факултет,
Факултет политичких наука или Факултет организационих
наука, VII/1 степен, 1 година радног искуства, положен
стручни испит за рад у државним органима, познавање
рада на рачунару и знање енглеског језика.

Помоћник архивара

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним
органима.

Радно место за административнотехничке послове у Секретаријату за
заштиту животне средине
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у државним
органима и познавање рада на рачунару.

Радно место за бирачки списак и
регистар становника

Сремска Митровица

Пож аревац

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ИРИГ

Буџетски инспектор

Директор

22400 Ириг, Николе Тесле 4
тел. 022/2462-750
е-mail: csririg@open.telekom.rs

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

УСЛОВИ: економски факултет-VII степен стручне спреме,
дипломирани економиста; пет година радног искуства
на финансијско-оперативним пословима органа управе;
положен државни стручни испит. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати подносе:
пријаву на оглас, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о општој
здравственој способности (подноси изабрани кандидат),
доказ о прописаној стручној спреми, доказ 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 државним органима.
Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана од дана
истека рока за оглашавање. Пријаву са документацијом
поднети на адресу: Градска управа града Пожаревца,
Дринска 2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у вези са
огласом могу се добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр. 38 и на број телефона: 012/539-651.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

П р о ку п љ е

Су б о т и ц а

на одређено време Национална
од 1 године

служба
ОПШТИНА БЛАЦЕ
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV или III степен, 6
за
запошљавање
ОПШТИНСКА УПРАВА
месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у
државним органима.

18420 Блаце, Карађорђева 4

Радно место за послове месне
канцеларије и скупштине месне
заједнице

Послови координатора канцеларије за
младе

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен, 3 године
радног искуства, познавање рада на рачунару и положен
стручни испит за рад у државним органима.

Оператер-административни радник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен, 6 месеци радног искуства и завршена обука за рад на рачунару.

Радно место за административнотехничке послове у Канцеларији
за односе с јавношћу у Кабинету
градоначелника
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару и једног страног језика,
положен стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: општи услови за сва радна места: да је кандидат
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у Градској управи. Пријаве на оглас са
доказима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој
способности и положеном стручном испиту за рад у државним органима, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова из огласа могу се предати
лично у Градском услужном центру или поштом на адресу:
Градска управа Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

Шанса за младе

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

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година радног искуства у струци; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да није осуђиван за кривична дела из
групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу
рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и
против уставног уређења и безбедности Републике Србије.
Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат за директора уз прописану документацију којом доказује да испуњава услове, подноси програм рада за мандатни период на који се именује. Рок за подношење пријаве је
15 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе Управном одбору Центра за социјални рад Општине Ириг, са
назнаком: „За конкурс“.

П
н
б
и

ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, основне струковне студије, струковни инжењер електротехнике и рачунарства,
једна година радног искуства, положен стручни испит за
рад у државним органима и познавање рада на рачунару. Уз пријаву обавезно доставити: оверен препис дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ о дужини стажа, доказ да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу,
да поседује општу здравствену способност (за кандидата
који буде изабран). Рок за подношење пријаве је 5 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу:
Општинска управа Општине Блаце, Карађорђева 4, 18420
Блаце.

Објављује конкурс за избор и именовање:

Координатор Канцеларије за младе
Града Суботице
на период од четири године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог
степена (основне академске или струковне студије) или
другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, област друштвено-хуманистичких наука, најмање две године искуства
рада у невладиним организацијама или рада са младима,
знање енглеског језика и језика средине-средњи ниво
знања, познавање писања пројеката и имплементације,
као и извештавања. Поред наведених посебних услова,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима: да су
држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају
општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњавању свих горенаведених услова заинтересовани кандидати подносе поштом,
на адресу: Градска управа Суботица, пријава на конкурс за
избор и именовање Координатора Канцеларије за младе
Града Суботице, Трг слободе 1 или лично у Градски услужни центар Града Суботице, приземље, Трг слободе 1, са
назнаком: „За Секретаријат друштвених делатности Градске управе Града Суботице“. Документацију којом се доказује испуњеност услова из конкурса кандидати подносе у
оригиналу или као оверене фотокопије или ће се у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне и
неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир
приликом одлучивања о избору кандидата.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД
Сомбор

АПАТИН

25260 Апатин, Светозара Милетића 6
тел. 025/772-047

Директор

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив: дипломирани социјални радник; да је кандидат
држављанин Републике Србије; пет година радног искуства у струци; да је положио стручни испит за рад у органима државне управе; да није осуђиван или под истрагом
за кривична дела која га чине неподобним за вршење
функције; да уз пријаву на конкурс и доказе о испуњености
горенаведених услова приложи Програм рада за мандатни
период. Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Национална служба
за запошљавање

НСЗ Позивни
центар
Обуке и с

0800 300 301
за запош
(позив је бесплатан)
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Уна

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Национална служба
за запошљавање
Шабац

Администрација и управа

Први утисак је

ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА, РАЧУНОВОДСТВА
И ПРИВРЕДЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
најважнији –
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

15000 Шабац, Мачванска 76

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Радник на административнофинансијским пословима у Служби за
локална права и услуге

Руководилац Одељења за локални
економски развој

Дипломирани инжењер архитектуре

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ШАБАЦ“

на одређено време од 6 месеци

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Висока или виша стручна спрема-дипл. економиста или економиста, 1 година радног искуства у струци,
стручни испит.

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама првог степена
из научне области друштвено-хуманистичких наука или
техничко-технолошких наука (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на студијама од три
године или виша стручна спрема и положен стручни испит,
радно искуство од 3 године.

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи:
доказ о стеченој стручној спреми, доказ о радном искуству
у струци, доказ о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење Основног суда да кандидат није под истрагом, нити
је подигнута оптужница за кривично дело из надлежности
Основног или Вишег суда, уверење из Полицијске управе
да кандидат није осуђиван и фотокопију радне књижице.
Доказ о психофизичкој способности за обављање послова
на које се прима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

У ж и це

Шанса за младе
ГРАД УЖИЦЕ
СЛУЖБА
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Школа
је знање,
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

посао
је занат
Интерни ревизор

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет економског смера, положен државни стручни испит и положен
испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору;
радно искуство
3 године на пословима ревизије,
Обуке и субвенције
(за најмање
запошљавање)
финансијске контроле или финансијско-рачуноводственим
пословима.

Координатор административноаналитичких послова у области
интерне ревизије
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, технички смер и положен државни стручни испит, радно искуство од 1 године.
ОСТАЛО: поред наведених посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о
радним односима у државном органу: да је држављанин
РС; 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. Уз пријаву
са биографијом, кандидат подноси следећа документа у
оригиналу или у овереној фотокопији: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да
кандидат није осуђиван; лекарско уверење; диплому о стеченој стручној спреми; радну књижицу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се подносе Градској управи-Услужни
центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуна
и неблаговремена документација неће се узети у разматрање.

Прави људи
на правим
пословима

САЈМОВИ
на
одређено време од 12 месеци
ЗАПОШЉАВАЊА

Шеф Одсека за европске интеграције и
регионални развој
УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена
из научне области друштвено-хуманистичких наука или
техничко-технолошких наука (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године-висока стручна спрема и
положен стручни испит.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Послови координатора за међународне
програме
Национална служба
на одређено време од 12 месеци

за запошљавање

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама првог степена
из научне области друштвено-хуманистичких наука или
техничко-технолошких наука (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на студијама од 3
године или виша стручна спрема и положен стручни испит.

Послови координатора за регионални
развој
на одређено време од 12 месеци

Друштвена
одговорност

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама првог степена
из научне области друштвено-хуманистичких наука или
техничко-технолошких наука (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на студијама од 3
године или виша стручна спрема и положен стручни испит.
ОСТАЛО: поред наведених посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о
радним односима у државном органу: да је држављанин
РС; 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. Уз пријаву
са биографијом поднети следећа документа у оригиналу
или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат није
осуђиван; лекарско уверење; диплому о стеченој стручној спреми; радну књижицу. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе Градској управи-Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, на горенаведену
адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.

Људи су
мера успеха

Обука за
активно
Запослимо Србију
тражење
ика запошљавања
посла
20

| Број 514 | 24.04.2013.

31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

будите
на одређено време
од 1 године свих
испред
Дипломирани економиста

на одређено време од 1 године

Дипломирани инжењер грађевинарства
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање.

Службеник за јавне набавке

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање правне или економске струке и најмање 1 година радног искуства у струци.

Административни радник

на одређено време од 1 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено средње образовање друштвене или
техничке струке и најмање 1 година радног искуства.
ОСТАЛО: поред оверене фотокопије дипломе о стеченом
образовању (високо, средње), кандидат уз пријаву треба
да достави и доказе о испуњености општих услова за рад
у државним органима: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству РС; доказ о општој здравственој
способности; доказ да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Контакт
телефон Општинске управе: 031/831-151.

Обуке и субвенције

З аза
ј езапошљавање
чар

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОКОБАЊА“

Унапредите
Директор
своје
на мандатни период од 4 године
пословање
18230 Сокобања, Немањина бб
тел. 018/830-436

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
основне студије у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив: дипломирани социјални радник и најмање 5 година
радног искуства у струци. Уз пријаву доставити: пријаву
на конкурс (радну биографију); диплому о стеченој стручној спреми; потврду о радном искуству у струци; програм
рада за мандатни период. Кандидати треба да доставе и
доказе о испуњавању општих услова за рад у установама социјалне заштите: да су пунолетни (извод из матичне
књиге рођених); да су држављани РС (држављанство, не
старије од 6 месеци); да поседују организаторске способности; да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак. Пријаве са одговарајућом документацијом
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
Пријаве са назнаком: „За избор директора“, подносе се на
горенаведену адресу.

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом

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

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Трговина и услуге
„ФЕНИКС СИСТЕМ“ ДОО
11000 Београд, Бирчанинова 32
тел. 011/3618-371, 062/3488-610

Агент за промет некретнина
уговор о делу
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира
на занимање, знање рада на рачунару. За више информација звати на бројеве телефона: 062/3488-610 или
011/3618-371, у времену од 08,00 до 19,00 часова; лице
за контакт: Никица Јовановић. Оглас је отворен до попуне
радних места.

ЗАНАТСКА РАДЊА
„LN SPORTS“

„DELTA GENERALI
ОSIGURANJE“ АDО
11070 Нови Београд
Милентија Поповића 7б
тел. 063/8752-916

24000 Суботица, Еугена Кумичића 45/а

Шивач конфекције
3 извршиоца

Саветник за осигурање живота

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, шивач, кројач конфекционар или текстилни техничар, 3 године радног искуства на индустријским шиваћим машинама. Заинтересована лица треба да се јаве на адресу: Еугена Кумичића 45/а,
радним данима, у времену од 13,00 до 16,00 часова. Оглас
је отворен до попуне радних места.

УФК СРЦ „ТАШМАЈДАН“

21000 Нови Сад, Цара Душана 34
тел. 062/8536-266

Продавац
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању, најмање 6 месеци радног искуства у раду са кућним
љубимцима.

SZTR „PUPPY PET SHOP“
21000 Нови Сад, Гогољева 26
тел. 065/3650-695

Продавац
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању, најмање 6 месеци радног искуства у раду са кућним
љубимцима.

ОLYMPUS PLAZA
FOOD PARKS YU DОО
11450 Сопот
тел. 060/6449-852

Оглашава радна места, за рад у ресторану
на ауто-путу Чантавирска петља:

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, рад ће се обављати у
пословној јединици „Пионир“. Пријаве достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или на е-mail:
personalno@tasmajdan.cо.rs.

Технолог производње у млекари

Шеф продајног објекта

Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција
процеса производње у млекари.

18240 Гаџин Хан

на одређено време

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, трговинске
струке; искуство у трговини на истим или сличним пословима најмање 5 година; знање рада на рачунару (Windows
и Оffice); спремност на преузимање одговорности; сменски
рад; рад викендом.

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, трговинске
струке; искуство у трговини на истим или сличним пословима најмање 3 године; знање рада на рачунару (Windows
и Оffice); сменски рад; рад викендом.

Месар-продавац

на одређено време

СЗТР „ТЕХНОСЕРВИС“

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, пожељно радно
искуство, али није услов, рад у сменама, ноћни рад.
ОСТАЛО: Заинтересована лица могу да се јаве Данилу
Кузману, на број телефона: 060/6449-852, сваког дана,
у времену од 10,00 до 20,00 часова. Рок за пријаву је до
13.05.2013. године.

„MAX TRADE“ DОО
24000 Суботица, Отмара Мајера 12
тел. 024/566-004
e-mail: zlata@automax.rs

Аутомеханичар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, аутомеханичар,
сервисни аутомеханичар, до 12 месеци радног искуства,
пожељно добро познавање аутомобила, возачка дозвола
„Б“ категорије. Радне биографије (CV) доставити мејлом
или се јавити лично да адресу: Отмара Мајера 12, у времену од 10,00 до 16,00 часова. Детаљније информације
на број тел. 024/566-004. Оглас је отворен до 30.04.2013.
године.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог прераде млека, најмање 12 месеци радног искуства у струци,
пожељно поседовање лиценце HASAP (HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.

Технолог производње у пекари
Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција
процеса производње у пекари.

Продавац

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, 6 месеци радног
искуства на траженим пословима, искуство у припреми
јела са роштиља и куваних јела, рад у сменама, ноћни рад.

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

„ФИНАГРО” ДОО РАШКА

ДОО „БЕНИ ТРГОВИНА“

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Шанкерица

Грађевинарство
и индустрија
Рашка, Старовласовска бб

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, месар-продавац; искуство у трговини на истим или сличним пословима најмање 3 године; знање рада на рачунару (Windows
и Оffice); сменски рад; рад викендом. Контакт телефон:
064/8992-001.

Кувар

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, познавање
рада на рачунару, знање енглеског језика, возачка дозвола
„Б“ категорије. Заинтересовани кандидати могу да проследе радне биографије на е-mail: marijа.baljak@deltagenerali.
rs или да се јаве на број телефона: 063/8752-916. Особа за
контакт: Марија Баљак. Конкурс је отворен до 30.05.2013.
године.

11000 Београд, Илије Гарашанина 26

Физички радник

SZTR „PUPPY SHOP“

на одређено време
3 извршиоца

11320 Велика Плана, Ђуре Јакшића 13
тел. 062/261-622

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог производње хлеба, пецива и тестенина, најмање 12 месеци
радног искуства у струци, пожељно поседовање лиценце
HASAP (HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да се јаве на
следеће бројеве телефона: 020/332-030 и 036/732-511 или
да пошаљу пријаву на е-mail: finagronp@ptt.rs

„ПОЛИТЕК“ ДОО

34000 Крагујевац, Дивостински пут бб
e-mail: info@politek.rs

Дипломирани машински инжењер конструкција елемената камионских
надоградњи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
машински инжењер, пожељно радно искуство у струци
до 1 године, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије,
знање енглеског језика - средњи ниво, знање рада на
рачунару.

Административни радник

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економиста за менаџмент или IV степен стручне спреме, економски техничар,
потребно је знање енглеског језика (средњи ниво), рад на
рачунару.

Бравар - варилац
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: info@politek.rs,
најкасније до 30.04.2013. године.

„МИЛАНОВИЋ
ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО

Tржиштe рада

34000 Крагујевац
Церовац, Собовица бб
тел. 034/6792-660
e-mail: info@miing.rs

Програмер и оператер на CNC
машинама
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, техничар обраде метала на машинама са нумеричким управљањем или
металоглодач, најмање 3 године радног искуства у струци, знање рада на рачунару. Пријаве и CV слати на e-mail:
info@miing.rs, најкасније до 10.05.2013. године.

Аналитички приступ
запошљавању
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Mедицина

FALKE SERBIA LESKOVAC
16000 Лесковац, Текстилна 71

О компанији: као водећи произвођач на тржишту чарапа,
FALKE спада у најпознатије марке на немачком говорном
подручју. FALKE заступа позитиван поглед на живот, прожет модом, духом времена, интернационалношћу и естетиком. Препознатљиви дизајн, првокласни материјали и 118
година у примени know-how, чине наше производе јединственим. Ово су одлучујући фактори за успех.

Механичар

5 извршилаца
Опис посла: редовно одржавање, контрола и поправка текстилних машина и делова; евиденција и контрола
резервних делова и прибора за текстилне машине; механичко одржавање остале опреме компаније.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, пожељно машинског смера; познавање текстилних машина (предност: компјутеризоване плетеће машине, машине за шивење чарапе/еластични шав са 4 игле, шиваће машине за затварање
прстију); пожељно познавање рада на рачунару; пожељно
познавање енглеског или немачког језика; спремност за
усавршавање; спремност за динамичан и тимски рад.

Плетач, конфекционар, контролор
квалитета
10 извршилаца

АПОТЕКА „ВРБАС“
21460 Врбас, Маршала Тита 78
тел. 021/7954-411

ЗДРАВСТВЕНИ
ЦЕНТАР КЛАДОВО

Административни радник

на одређено време 3 месеца

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија или средња
економска школа, положен приправнички испит.

Специјалиста анестезије са
реанимацијом

на одређено време 4 месеца

Фармацеутски техничар

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

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

ОСТАЛО: одговорни задаци и задаци пуни изазова у једном
интернационалном окружењу чине FALKE као власника
породичне производње, врло атрактивним послодавцем.
Да ли и ви желите да допринесете нашем успеху? Очекујемо вашу веродостојну пријаву, где ћете унети ваша очекивања у погледу зараде и могући термин почетка рада.
Пријаве слати на мејл адресу: FALKE.Serbia@FALKE.com
или поштом на адресу: FALKE SERBIA DOO Лесковац, за
конкурс (наведите позицију за коју конкуришете), Текстилна 71, 16000 Лесковац.

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена на студијама изнад 08,50; положен стручни испит; познавање
најмање једног светског језика. Кандидати су дужни да
доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице;
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању,
потврде о обављеном раду од стране начелника служби
здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико је кандидат поседује. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за
пријем доктора медицине на одређено време-2 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

Радник у производњи на одржавању
опреме
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар,
пожељно радно искуство.

Радник у производњи на одржавању
опреме
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинбравар, пожељно радно искуство.
ОСТАЛО: пријаве слати у року од 10 дана по објављивању
огласа, поштом на горенаведену адресу или мејлом. Више
информација о компанији, кандидати могу сазнати на
интернет страници: www.belplastcompany.com.

Обука за
активно
тражење
посла

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Доктор специјалиста рендгенолог

Доктор медицине

31311 Бела Земља
e-mail: posao@belplastcompany.com

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас поднети: оверену копију
дипломе, уверење о положеном стручном испиту, решење
о издавању лиценце. Пријаве слати на наведену адресуСлужби за опште и правне послове. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по окончању огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДЕЧЈА КЛИНИКА

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно текстилног смера; претходно искуство у текстилној индустрији
(предност: искуство у производњи чарапа); спремност за
усавршавање; спремност за динамичан и тимски рад.

„БЕЛПЛАСТ“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа, смер фармацеутски техничар, положен стручни
испит и издата лиценца од надлежне коморе.

на одређено време по основу замене
2 извршиоца

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.

„АБЦ ВИЗИР“

11000 Београд, Михаила Булгакова 20а
тел. 011/7465-311, 7465-312, 063/3131-138, 063/377-717
e-mail: аbcvizir@gmail.com

Оптометриста-дефектолог тифлолог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, потребан оптометриста-дефектолог, тифлолог, за одређивање диоптрије,
за рад на терену (цела Србија).

DOM ZDRAVLJA
„MEDICUS UNIVERSALIS“
37000 Крушевац, Косовска 24

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Медицинска сестра

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

на одређено време по уговору о
привременим и повременим пословима
2 извршиоца

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра,
познавање рада на рачунару (МS Оffice), положен стручни испит.

Доктор медицине

на одређено време по уговору о
привременим и повременим
пословима
Друштвена

за рад у Центру за микробиологију, на
одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, смер лабораторијски техничар или техничар за
биохемију са молекуларном биологијом, положен стручни
испит. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и доказ о
положеном стручном испиту. Фотокопије докумената морају
бити оверене, а документација не старија од шест месеци.

одговорност

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине,
познавање рада на рачунару (МS Оffice), положен стручни испит.

Национална с

за запошљав
ПРИОРИТЕТИ У
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ОСТАЛО: пријаве са пратећом документацијом слати на
ЗАПОШЉАВАЊУ
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
горенаведену адресу, у року од 14 дана, са назнаком: „За

„КОВИН“

др Јовану Цураковић“.

Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs
Национална служба
за запошљавање

чека,
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КВ машинбравар
УСЛОВИ: Завршена школа за КВ машинбравара (III степен
стручне спреме), без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са
кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној
стручној спреми (III степен), звање: КВ машинбравар.
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.

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

Медицина / Пољопривреда и ветерина

ДОМ ЗДРАВЉА
„НОВИ БЕОГРАД“

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100, 2222-141

Лекар опште праксе

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

Канцеларијски радник

на одређено време до 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена средња економска, правно-биротехничка школа или гимназија.

Хигијеничарка

на одређено време до 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената
којима се доказује испуњеност услова огласа, предају се
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3),
на наведену адресу. Одлука о избору биће објављена на
огласној табли поред писарнице, а изабрани кандидат
биће лично обавештен телефонским путем.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
поред законом прописаних општих услова, испуњава и
следеће услове: да је доктор медицине са завршеном
специјализацијом једне од грана медицине из делатности Завода, најмање пет година радног стажа у јавном
здравству по положеном специјалистичком испиту, да је
дипломирани правник или дипломирани економиста са
завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и да има најмање пет година радног стажа у области
јавног здравља. Уз пријаву која садржи преглед кретања
у служби са биографским подацима, кандидат је дужан
да приложи следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења
о завршеној специјализацији из области социјалне медицине, хигијене, епидемиологије и микробиологије, оверену фотокопију лиценце, потврду о дужини радног стажа
у области јавног здравства по завршеној специјализацији,
оверену фотокопију о завршеној едукацији из области
здравственог менаџмента (за дипломираног правника и
дипломираног економисту), уверење о држављанству РС
(не старије од шест месеци), уверење кандидата да није
правоснажно осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање функције директора Завода, прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге
квалитете, план и програм рада Завода за мандатни период од четири године. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Управи одбор
извршиће избор кандидата најкасније у року од 30 дана од
дана завршетка конкурса и доставити предлог оснивачу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у Заводу
за јавно здравље Врање, на број телефона: 017/421-310.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс - за директора“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„НОВИ БЕОГРАД“

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

Медицинска сестра

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186, лок. 103

Доктор медицине

на одређено време до годину дана, за рад
у Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским превозом

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
СМЕДЕРЕВО

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге
рођених, фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију радне књижице, лиценцу Лекарске
коморе Србије. Пријаве са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу
Дома здравља Параћин или послати на наведену адресу.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА

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

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа-општи смер, положен стручни испит и
да кандидат поседује лиценцу. Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуњењу услова у оригиналу или у овереном препису, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да се против кандидата не води
истрага и кривични поступак. Непотпуна и неблаговремено
достављена документа неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра-техничар

на одређено време, са положеним
стручним испитом, за рад у ОЈ
специјалистичко-консултативни прегледи,
до повратка медицинске сестре која се
налази на боловању

Медицинска сестра-техничар

на одређено време, са положеним
стручним испитом, за рад на Одељењу
за оториноларингологију, Сектора за
хируршке гране медицине, до повртака
медицинске сестре која се налази на
боловању

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

по програму „Прва шанса 2011”, на
одређено време, за рад у Смедереву
Опис посла: рад у амбуланти, акценат на теренском раду.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, теренски рад, лице до 30 година старости-ангажовање по програму „Прва шанса 2011”. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на бројеве телефона: 026/221-920
и 063/231-751.

ПОЉОПРИВРЕДНА
САВЕТОДАВНА
И СТРУЧНА СЛУЖБА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА ДОО
38220 Косовска Митровица, Цара Душана 10
тел. 028/497-031

Стручно-саветодавни послови заштите
биља
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Завршен пољопривредни факултет, смер заштите биља, (дипломирани инжењер заштите биља или
дипломирани инжењер пољопривреде-општи смер са специјализацијом заштите биља), са и без радног искуства;
познавање рада на рачунару; возачка дозвола „Б“ категорије. Место обављања послова: на територији Косовско-митровачког округа. Уз пријаву доставити следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
да није кажњаван за кривична дела; уверење о здравственом стању, положен државни испит. Пријаве се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ЛАПОВО“ ДОО

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, теренски рад (Баточина - Бадњевац), поседовање
возачке дозволе „Б“ категорије, знање енглеског језика
- почетни ниво, пожељно поседовање стручног испита
или лиценце, знање рада на рачунару. Пријаве слати на
горенаведени мејл или поштом, на горенаведену адресу,
најкасније до 16.05.2013. године.

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

Друштвена одговорност

Ветеринар

Ветеринар на терену

на одређено време, са положеним
стручним испитом, за рад на Одељењу
за урологију, Сектора за хируршке гране
медицине, до повратка медицинске сестре
која се налази на боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен стручни
испит. Пријаве са кратком биографијом,
активно
адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама
тражење
докумената
којима се доказује испуњеност услова огласа,
достављају се преко писарнице Дома здравља (III спрат,
посла
соба бр. 3),
на наведену адресу. Одлука о избору биће
објављена на огласној табли поред писарнице.

11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

34220 Лапово, Бранка Радичевића 7
тел. 034/850-185
e-mail: jvslapovo@open.telekom.rs

Медицинска сестра-техничар

на одређено време до 3 месеца

Обука за

Пољопривреда и
ветерина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

ФОНД ЗА РАЗВОЈ
СТОЧАРСТВА ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Трг топличких јунака 16
тел. 027/322-590

Директор Фонда за развој сточарства
на подручју Општине Прокупље
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: висока стручна спрема, високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање две године радног искуства у струци,
а најмање једна година
на руководећим
радним местима,
Национална
служба
да није осуђиван. Директора именује Скупштина општине
запошљавање
на предлог Управног за
одбора
Фонда. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији, Управни одбор ће одбацити закључком.
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Наука и образовање

Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

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

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

Наставник у звању ванредног
професора на одређено време од 5
година или наставник у звању редовног
професора на неодређено време за ужу
научну област Термотехника
Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Механика
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента или
наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Механика
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента или
наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област Опште
машинске конструкције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршен машински факултет-VIII степен стручне
спреме, доктор техничких наука и други услови утврђени
чл. 65 Закона о високом образовању и чл. 11.4 Статута
Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Војно машинствосистеми наоружања
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Механика флуида
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Термотехника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен машински факултет-VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чл. 72 Закона о високом
образовању и чл. 11.5 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова достављају се на адресу: Машински факултет у Београду, Краљице Марије 16, соба бр. 121, у року од 15 дана
од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Микробиологија
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 5 година

Бе о г ра д

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-352

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Интерна медицина (реуматологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (дечја
хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(неурохирургија)
на одређено време од 5 година

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

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

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Инфективне болести
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну Област
хемија у медицини
на одређено време од 5 година

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

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

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

Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Хистологија и
ембриологија
на одређено време од 3 године

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Офталмологија

Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Медицинска и
клиничка биохемија

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Психијатрија

Сарадник у настави за ужу научну
област Анатомија

на одређено време од 5 година

Оглас објављен 17.04.2013. године у публикацији
„Послови”, поништава се за радно место:
Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Гинекологија и акушерство, на
одређено време од 5 година.
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Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време од 5 година

| Број 514 | 24.04.2013.

на одређено време од 3 године

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

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

Наука и образовање
Сарадник у настави за ужу научну
област Медицинска физиологија на
одређено време од 1 године
2 извршиоца

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Хигијена и медицинска
екологија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне
предмете подносе доказ о радном односу на клиници
која је наставна база Медицинског факултета у Београду.
Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса
(у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе
се писарници Медицинског факултета, на наведену адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања.

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

Наставник за ужу научну област
Менаџмент

на неодређено или одређено време од 5
година
4 извршиоца
УСЛОВИ: стечено високо образовање из поља друштвенохуманистичких и техничко-технолошких наука и докторат
из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област
Информатика и рачунарство

на неодређено или одређено време од 5
година
УСЛОВИ: стечено високо образовање на факултету организационих наука, електротехничком факултету или војној
академији и докторат из области за коју се бира.
ОСТАЛО: услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Академије за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома,
списак научних и стручних радова) достављају се на наведену адресу Академије.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентску
предност

ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ

књиге рођених; радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби са предлогом програма рада директора школе. Пријаву доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком: „Конкурс за избор
директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-202

Наставник филозофије
за 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2
и 4 и чл. 120 ст. 1 тач. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији. Кандидат
поред стручне спреме треба да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ доставља кандидат
пре закључења уговора); да није осуђиван 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 (доказ прибавља школа); да има држављанство Републике Србије. У складу са чл. 8 ст. 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат је дужан да уз
пријаву поднесе следећа документа: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; доказ о испуњености услова из
чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
11000 Београд, Паунова 19а
тел. 011/3983-590

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да има
одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена-мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању РС,
почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; поседовање лиценце за
наставника, педагога или психолога, односно положен
стручни испит; да има савладану обуку и положен испит за
директора установе (с обзиром да Министарство просвете,
науке и технолошког развоја није организовало полагање
испита за директора школе, пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора школе); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 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; да није под истрагом и да није подигнута
оптужница; да има држављанство РС. Уз пријаву кандитат
подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за наставника, педагога или психолога, односно
лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања;
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци-изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду); уверење да није осуђиван (прибавља школа
службеним путем); уверење од суда да није под истрагом
и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци);
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне

ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Предавач струковних студија за ужу
научну област Електронско пословање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен економски
факултет, академски степен магистра наука, као и да
испуњава услове предвиђене Статутом школе и Законом о
високом образовању. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања.

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

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка радника са
боловања, са 60% радног времена
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“, бр. 11/2012) и 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 фотокопију уверења о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених. 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 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања-прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога и психолога у складу са чл.
8 ст. 2 и чл. 59 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) стечено
на студијама другог степена-мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, а почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да кандидат има дозволу за рад наставника,
педагога или психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); држављанство РС.
Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност, односно по доношењу подзаконског
акта. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију дозволе за рад (стручни испит или
лиценца); доказ да има најмање 5 година радног искуства
у области образовања и васпитања; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци); биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
за време мандата. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се
у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“.
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Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11271 Сурчин, Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120
е-mail: vuksur@yаhoo.com

Наставник српског језика

са 66% радног времена, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, односно
до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског
језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском
или румунском језику, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, професор српског
језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика)), мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)).
ОСТАЛО: поред горенаведених услова који се тичу стручне
спреме, потребна је испуњеност и услова из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве на конкурс, кандидат треба да достави и оверене фотокопије следећих докумената којима доказује да испуњава
услове конкурса: диплому о стеченом стручном образовању, уверење о држављанству РС и извод из матичне
књиге рођених. Доказ о испуњености услова који се тиче
неосуђиваности за горенаведена дела прибавља школа, а
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Пријаве се достављају на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ТРЕЋА БЕОГРАДСКА
ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Његошева 15
тел. 011/3640-942

Наставник физике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике;
дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар - информатичар; професор физике за средњу школу; дипломирани
физичар - истраживач; дипломирани физичар за теорију
и експерименталну физику; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер; дипломирани професор физике - мастер;
дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар
- мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар
- мастер физике - астрономије; дипломирани физичар мастер медицинске физике; дипломирани астроном, астрофизички смер.

Наставник психологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски психолог-педагог.
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Наставник руског језика
са 78% радног времена

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

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор
математике, односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани
инжењер електротехнике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе
системе, односно дипломирани инжењер организације
за информационе системе или дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани инжењер
рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика,
економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;
дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар
- професор информатике; дипломирани информатичар
- мастер; дипломирани професор информатике - мастер;
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; лице са завршеним факултетом које је у току студија
савладало програм рачунарства и информатике у трајању
од најмање четири семестра.

Помоћно-техничко особље-спремачица
2 извршиоца

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КЛИНЦОГРАД“
Београд-Борча, 1402 нова бр. 2

Директор

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Домар
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, висококвалификовани или квалификовани радник.

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време у складу са чл. 132
став 6 тач. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности са страним језиком;
професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима.

Наставник грађанског васпитања

са 50% радног времена, на одређено време
у складу са чл. 132 став 6 тач. 1 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које испуњава
услове за наставника гимназије; лице које испуњава услове за стручног сарадника гимназије-школског педагога
или школског психолога. Сва наведена лица могу да изводе наставу ако су похађала један или више од следећих
програма: Обука грађанског васпитања; Интерактивна
обука/тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања;
Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација
за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари осмеха;
Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте.
ОСТАЛО: општи услови за горенаведена радна места:
да кандидат испуњава услове према члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; услове за рад
наставника из чл. 8, 120, 122, 130 став 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09), чл. 2, 21 Закона о изменама и допунама Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/2011). Сва лица која конкуришу за радна места
професора, уколико немају положен стручни испит имају
обавезу да то учине у законском року, а по пријему у радни однос. Учесник конкурса је у обавези да уз пријаву на
конкурс поднесе оригинална документа или оверене фото-
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копије следећих доказа о испуњавању услова за пријем у
радни однос: диплома о завршеном VII/1 степену стручне
спреме у траженом занимању за назначено радно место
(наставници); диплома о завршеној основној школи за радно место помоћно-техничког особља (спремачице и домар);
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични
поступак и истрага (прибавља се у суду). Документа не могу
бити старија од 6 месеци. Доказ о испуњености услова које
кандидат мора да испуњава ради пријема у радни однос, а
који се прибављају под законом прописаних услова: лекарско уверење (подноси се пре закључења уговора о раду);
извештај о провери психофизичке способности за рад са
децом и ученицима (пре закључења уговора о раду); да
није осуђивано правоснажном 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 примања мита или давања 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 (прибавља Гимназија). Документација која није у складу са назначеним условима неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за васпитача и стручног сарадника, дозвола за рад, обука и положен испит за
директора Установе и најмање пет година рада у установи
након стеченог одговарајућег образовања или образовање
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања за васпитача, дозвола за рад, обука и положен испит за директора Установе и најмање десет година
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања,
познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару:
MS Wоrd, MS Еxcel, положен возачки испит „Б“ категорије.
Напомена: пожељно је да особа поседује организационе и
лидерске способности, да је комуникативна, сналажљива
и позитивна.

Васпитач
УСЛОВИ: Виша школа за васпитаче, учитељски факултет,
смер васпитач или одговарајућа струковна школа.
Напомена: пожељно знање енглеског језика, да је кандидат комуникативан и спремност за тимски рад.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Васпитач

6 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), две године
радног искуства у струци.

Медицинска сестра-васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
две године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане у чл. 120 Закона о основама система и образовања и
васпитања. Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС, диплому о стеченом образовању, фотокопију радне књижице. Наведена
документа се подносе у оригиналу или у фотокопијама које
морају бити уредно оверене. Уверење о неосуђиваности
прибавља Установа по службеној дужности, а уверење о
психофизичкој и здравственој способности за рад са децом
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа.
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ПРЕДШКОЛСКА
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Систем администратор

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Моторна возила

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/267-18-61

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер пословне информатике, VI или IV степен стручне
спреме, смер пословна информатика.

Спремачица
2 извршиоца

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

Национална служба
за запошљавање
на одређено
време до 6 месеци
Маркетинг менаџер

УСЛОВИ: II или I степен високих студија.
ОСТАЛО: писане пријаве доставити искључиво поштом
на наведену адресу, са назнаком радног места за које се
кандидат пријављује. Уз пријаву доставити оверене фотокопије (не старије од 6 месеци) доказа о стручној спреми
и уверења о држављанству. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење
и санитарну књижицу.

Програми
приправништва –
знање у пракси

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11090 Београд, Хасанагинице 8

Професор физичког васпитања
са 80% радног времена

Шанса за
младе

Извршилац на пословима економске
групе предмета

на одређено време до повратка одсутних
радника
3 извршиоца

Професор српског језика и
књижевности
са 67% радног времена

Професор уставног и привредног права

11000 Београд, Краљице Марије 16

Национална служба
за запошљавање

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

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

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Технологија материјалаМашински материјали 1 и 2, и
Заваривање

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, општа здравствена способност, психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима, држављанство Републике Србије,
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити оверене фотокопије дипломе о стеченом одговарајућем образовању и
уверења о држављанству.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

на одређено време од 3 године

ОШ „ДРАЖЕВАЦ“

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Војно машинствосистеми наоружања

Наставник разредне наставе

Дражевац
тел. 011/8780-114

НАЈКРАЋИ ПУТ
2 извршиоца
ДО ПОСЛА
(1 извршилац у издвојеном одељењу

на одређено време од 3 године

Шанса за младе

УСЛОВИ: Завршен машински факултет-VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о
високом образовању и чланом 11.5 Статута Машинског
факултета.

Школа је знање,
посао је занат

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова достављају се на адресу: Машински факултет у Београду, Краљице Марије 16, соба бр. 121, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ
ФАКУЛТЕТ
Обуке и субвенције
(за запошљавање)
Сарадник у настави у звању асистента
за ужу научну област Органска хемија

ОСТАЛО: рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.
Уз пријаву на оглас приложити: оверен препис дипломе
о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству.
Лекарско уверење се прилаже пре закључења уговора о
раду, проверу психифизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
а уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена базусловна казна затвора у трајању најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, злостављање малолетног лица, за
кривично дело примање мита или давање мита-прибавља
школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Наставник математике

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Професор енглеског језика и
књижевности

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78
тел. 011/627-70-61, 615-80-31

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, а најкасније до 15.01.2014.
године

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Мотори

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање и услове из чл. 8 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван у складу са чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство РС, лекарско уверење.

ОШ „КНЕГИЊА МИЛИЦА“
Наставник разредне наставе

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

са 40% радног времена

ПРАВИ
2 извршиоца
У служби
Професор
економске географије
ОДГОВОРИ
НА
са 15% радног времена
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊ

Наука и образовање

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент докторских
студија) из научне области за коју се бира и други услови
утврђени чл. 72 Закона о високом образовању и Статута
Хемијског факултета.

Људи су
мера успеха

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ
ДИОГЕН“
Директор

на одређено време од 5 година

Наставник у звању ванредног професора за ужу научну
област Органска хемија
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се бира и други услови утврђени чл. 64
и 65 Закона о високом образовању и Статута Хемијског
факултета.
ОСТАЛО: пријаве са биографијом, овереним преписом
дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања.

Регионална политика запошљавања

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Кандидати су дужни да
уз пријаву поднесу следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, односно венчаних
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
уверење надлежног суда да лице није под истрагом, нити
је подигнута оптужница за кривично дело из надлежности
тог суда. Лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс са наведеним потребним документима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе.

11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Органска хемија

Запослимо Србију

Национална
служба
УСЛОВИ: степен стручне спреме
у наведеном занимању,
према Правилнику о врсти и степену образовања наставза
запошљавање
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012).

Друштвена
одговорност

на одређено време до 3 године
2 извршиоца

Прави људи
на правим
пословима

Пољане и 1 извршилац у издвојеном
одељењу Конатице)

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о
високом образовању или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године) за наставника или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање опште здравствене способности
(лекарско уверење)-кандидат доставља пре закључења
уговора о раду; поседовање држављанства Републике
Србије, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 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 (прибавља школа
службеним путем); најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за
наставника, стручног сарадника; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о држављанству; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; радну биографију; оквирни
план рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности (факултативно).
Напомена: оверене фотокопије горенаведених докумената не могу бити старије од 6 месеци. Директор се бира
на период од 4 године. Изабрани кандидат има обавезу
да у законском року положи испит за директора. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати искључиво поштом, препоручено, на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

IV ГИМНАЗИЈА

11000 Београд, Теодора Драјзера 25
тел. 011/2663-652

Наставник социологије
Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручног сарадника и помоћних наставника у гимназији
у наведеном занимању; да је држављанин Републике
Србије; 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 на конкурс доставити и доказе о испуњавању услова конкурса. Пријаве са доказима доставити на наведену
адресу Гимназије, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за научну област Рачунарство
и информатика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за научну област Математичка
анализа
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00 или VII/2 степен стручне спреме, академски назив
магистар наука. Ближи услови за избор утврђени су чл. 71
ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
44/2010) и чл. 91 Статута Математичког факултета.

Ванредни професор за научну област
Рачунарство и нформатика
на одређено време од 60 месеци, са 5%
радног времена

Ванредни професор за научну област
Астрофизика
на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за научну област
Рачунарство и информатика на
одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени
чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 44/2010) и чл. 91 Статута Математичког факултета.
ОСТАЛО: Уз молбу за конкурисање потребно је поднети
и биографију, копију дипломе, списак научних радова и
радове. Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на наведену адресу или лично предати
секретаријату Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Професор или предавач за област Хуманистичке науке, Културно наслеђе
и туризам
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме, доктор или
магистар филозофских наука - историчар уметности, радно
искуство најмање 10 година, објављени научни и стручни радови, знање најмање једног страног језика, познавање рада на рачунару и способност за наставни рад. Радни однос предавача се заснива на одређено време од 5
година. Кандидат треба да испуњава и услове прописане
чл. 64 и 65 Закона о високом образовању. Поред услова и
докумената предвиђених Законом о високом образовању,
уз пријаву приложити и уверење да кандидат није осуђиван, копију личне карте, диплому о стеченом образовању и
лекарско уверење, у року од 15 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“
11231 Београд, 13. октобра 82
тел. 011/8041-792

Оглас објављен 17.04.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
19215 Злот
тел. 030/2561-022

Наставник техничког образовања и
информатике

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним занимањима, прописан Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника
у настави у основној школи. Сходно одредбама чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), у радни однос у установи може да буде примљено лице ако има: одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на оглас приложити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију) и уверење о
држављанству РС. 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. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања.

Редовни професор за научну област
Вероватноћа и статистика

са 90%Друштвена
радног времена одговорност

Редовни
професор за научну област
ЗАПОШЉАВАЊУ
Математичка анализа
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Церница-Гњилане
38251 Партеш

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: на конкурс се могу пријавити сва заинтересована
лица која поред општих услова за заснивање радног односа испуњавају и следеће посебне услове: да имају високо
образовање-завршен факултет за наставника, педагога
или психолога, лиценцу за рад наставника, педагога или
психолога, да имају положен испит за директора установе,
најмање пет година радног стажа у области образовања и
васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз захтев за заснивање
радног односа потребно је приложити следећа документа:
доказ о школској спреми (оверена фотокопија дипломе),
уверење о положеном стручном испиту (доказ о лиценци), уверење о положеном испиту за директора установе,
потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење од надлежног суда да кандидат није
осуђиван и да није под истрагом, уверење о здравственом
стању. Пријаве са комплетном документацијом слати на
адресу школе, са назнаком: „За школски одбор”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ч ач а к

ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време
до 31.08.2013. године, за рад у издвојеном
одељењу у Марковици

Наставник српског језика

на одређено време до 31.08.2013. године

Бор

Редовни професор за научну област
Астрофизика
ПРИОРИТЕТИ У

Гњ и л а н е

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: на конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова предвиђених законом испуњавају и
посебне услове прописане одредбама чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс приложити и 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. Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој
и здравственој способности подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом
неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса слати на адресу школе.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
доквалификације
Стекните
конкурентску
предност

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА У ГУЧИ
32230 Гуча, Пионирска 5
тел. 032/854-141

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Тијању, на
одређено време до краја школске године,
односно до 31.08.2013. године

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; одговарајуће образовање у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних
сарадника; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
поднети доказ о образовању и уверење о држављанству,
а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности врши
надлежна служба за послове запошљавања. Потребна
документа доставити на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Јагодина

или стручног сарадника основне школе; оверен препис
дозволе за рад директора (у даљем тексту: лиценца за
директора); оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда); радну и животну
биографију; оквирни план рада за време мандата; доказе о
поседовању организационих способности (факултативно)
и оверену фотокопију дозволе за рад (положеног стручног испита или испита за лиценцу наставника или стручног
сарадника). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима тражиће се од
изабраног кандидата, а уверење да кандидат није осуђиван 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-школа ће тражити по службеној дужности од надлежне Полицијске управе. Пријаве
се подносе на адресу школе, непосредно или поштом-препоручено. На коверти са документацијом потребно је ставити назнаку: „За конкурс“. Документација се прилаже у
овереним фотокопијама и не враћа се. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на број телефона: 0230/65-209.

ГИМНАЗИЈА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-549

Наставник ликовне културе
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајућу стручну спрему: професор ликовне уметности, академски сликар, односно дипломирани сликар,
академски вајар, односно дипломирани вајар, академски
графичар, односно дипломирани графичар и професор
ликовне културе, професор или дипломирани историчар
уметности, лице са завршеним факултетом примењене
уметности; да испуњава услове прописане чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију); диплому о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију) и радну биографију. Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кикинда

ОШ „МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“
23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209

Конкурс објављен 17.04.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места:
Студијски програм за енглески језик и књижевност
Научна област Филолошке науке
Наставник за ужу научну област Италијански језик
Наставник за ужу научну област Немачки језик
Студијски програм за француски језик и књижевност
Наставник за ужу научну област Класична филологија, предмет: Латински језик
Наставник за ужу научну област Италијански језик
Студијски програм за филозофију
Научна област Филозофске науке
Сарадник у настави за ужу научну област Филозофија
на одређено време од 12 месеци

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

Наставник физичког васпитања

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, на одређено време ради
замене одсутног запосленог у Кањижи

Наставник у звањe редовног професора
за ужу научну област Епидемиологија

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање према
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно по Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; испуњеност општих услова прописаних чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан да
достави: уверење о држављанству издато у последњих 6
месеци; оверену фотокопију или препис дипломе, фотокопију радне књижице, фотокопију извода из матичне књиге
рођених и личне карте. Потребно је приложити и доказ о
знању језика на ком се изводи настава. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Интерна медицина
на одређено време од 60 месеци

Наставник за ужу научну област
Фармакологија
на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Орална хирургија
на одређено време од 60 месеци

Косовска Митровица

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

УСЛОВИ: Кандидат треба да је са стеченим високим образовањем у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) за наставника у основној школи, за
педагога и психолога; да има држављанство Републике
Србије; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; положен стручни испит за наставника, васпитача или стручног сарадника; дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима и
неосуђиваност 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.

Наставник за предмет Од играчке до
рачунара

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе: оверен препис дипломе/уверења о стеченом високом
образовању (висина је прописана законом којим се уређују
основе система образовања и васпитања) за наставника

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел/факс: 028/425-473, 425-475
e-mail: filozofski_km@yahoo.com
www.fifa.prac.rs

Остали део конкурса је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Директор

на период од 4 године

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Медицина рада
на одређено време од 60 месеци

38208 Лепина

Сарадник у настави за ужу научну
област Дечја и превентивна
стоматологија
на одређено време од 12 месеци

за 8 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 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, држављанство РС.
Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити: доказ о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, лица која имају завршена 4 семестра на основним студијама из информатичких
предмета треба да доставе потврду о томе. Пријаве слати
на адресу школе.

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити
изабрано лице које има одговарајући стручни, академски,
односно научни назив и способност за наставни рад. У
звање доцента може бити изабрано лице које има научни
назив доктора наука и има научне и стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама. У звање ванредног професора може бити изабрано
лице које има научни назив доктора наука, више научних
радова од значаја за развој науке, објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама,
оригинално стручно остварење (пројекат, студију и сл.),
односно руковођење и учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. У звање
редовног професора може бити изабрано лице које има
научни назив доктора наука и има већи број научних радова који утичу на развој научне мисли објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима, објављен
уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење,
остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка
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на факултету, учешће у завршним радовима или специјалистичким дипломским академским студијама. За сараднике у настави: у звање сарадника у настави на студијама
првoг степена бира се студент дипломских академских
или специјалистичких студија који је студијe првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам.
Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и
Статутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ОШ „СТАЈА МАРКОВИЋ“
38236 Штрпце
тел. 0290/70-910

Професор физике

за норму од 10 часова, за рад у матичној
школи и за норму од 6 часова, за рад у
издвојеном одељењу у Горњој Битињи
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему
прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ, као и да испуњава услове предвиђене чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, да је држављанин РС,
уверење да није под истрагом или да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за рад у школи, извод из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију дипломе. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Све информације могу се
добити на горенаведени број телефона.

ОШ „РАЈКО УРОШЕВИЋ“
Готовуша
38236 Штрпце
тел. 0290/75-089

Наставник математике
за 8 часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, сходно Правилнику
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у ОШ, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Изабрани
кандидат је у обавези да пре закључења уговора о раду
достави доказ да поседује здравствену способност за рад
са децом и ученицима; надлежна служба за запошљавање
вршиће проверу психофизичких способности. Неблаговремена и непотпуна документација неће се разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Сарадник у настави за ужу научну
област Орална хирургија
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Инфективне болести
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: За сараднике у настави: у звање сарадника
у настави на студијама првoг степена бира се студент
дипломских академских или специјалистичких студија који
је студијe првог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање осам. Ови услови утврђени су Законом о
високом образовању и Статутом Медицинског факултета у
Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

30

УМЕТНИЧКА ШКОЛА У
КРАЉЕВУ

К ра г у ј е в а ц

36000 Краљево, Цара Лазара 38
тел. 036/326-700

ОШ „РАДА ШУБАЛИЋ“
34230 Гружа
тел. 034/515-507

Директор

на мандатни период од 4 године

Наставник ликовне културе
за 35% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
за 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене
Законом о основама система образовања и васпитања; да
има одговарајуће високо 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 и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат прилаже
следећа документа: оверену фотокопију дипломе; извод из
матичне књиге рођених и оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре потписивања уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

К ра љ е в о

УМЕТНИЧКА ШКОЛА У
КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Цара Лазара 38
тел. 036/326-700

Наставник за сликарско конзерваторску
групу предмета
Наставник за сликарско конзерваторску
групу предмета
са 45% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
са 10% радног времена

Наставник технологије штампе
са 10% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник филозофије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор може да
буде лице које испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања:
стечено одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није 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; да има држављанство Републике Србије. Дужност директора може да обавља лице које има одговарајуће образовање за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању лиценце за рад (оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу); потврду да кандидат има најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству-не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); биографске податке са прегледом
кретања у служби; остале доказе о стручности, организаторским и другим способностима и квалитетима. Изабрани
директор који нема положен испит за директора дужан је
исти да положи у року од годину дана од дана ступања на
дужност. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
о испуњености услова доставити лично или на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на број телефона:
036/326-700.

са 18% радног времена

Наставник за сликарску групу предмета
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник музичке уметности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 10% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: За наведена радна места конкуришу кандидати
са високим образовањем који испуњавају услове из чл. 8
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и имају звање 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, 1/2007, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011 и 8/2011) и Правилником о врсти образовања
наставника у стручним школама који остварују наставни
план и програм огледа за образовни профил: техничар
за рестаурацију и конзервацију („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/2006). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом прописаном
звању; уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија)-не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)-може
бити старији од 6 месеци. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом о испуњености услова доставити лично
или на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 036/326-700.
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ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Наставник немачког језика

за 77% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање у погледу степена стручне спреме и профила
занимања, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: држављанство Републике
Србије, да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, што се доказује
лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца
и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
и родоскрвњење, за примање или давање мита, као и за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију, као и да лицу није утврђено дискриминаторно понашање - доказ прибавља школа.
Поред пријаве на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оверену копију
уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са
неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном, у времену од 09,00 до 14,00 часова.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика

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

за рад у издвојеном одељењу школе у
Змајевцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и чл. 8 став
2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), услове из чл. 2
став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/12): одговарајуће образовање, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да 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 одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и
овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске установе о
образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у
оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са
неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије
школе, радним даном, у времену од 09,00 до 12,00 часова.

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), услове из чл. 3 став 1 тачка
12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/12): 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. Уз пријаву на конкурс приложити
одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност
услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Документација се доставља у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или
донети лично у просторије школе, радним даном, у времену од 09,00 до 12,00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-050

37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-164, 825-381

Хигијеничар

за 50% радног времена

за рад у Батотима

Педагог
Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме одређеног
занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних програма у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања;
да кандидат испуњава услове из чл 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат
треба да приложи: уверење о држављанству-не старије
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на наведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА

37220 Брус, Братиславе Петровић 69

Професор енглеског језика

на одређено време на замени запослене на
породиљском боловању у одсуству са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама и
гимназији и Правилника о систематизацији радних места у
Средњој школи у Брусу.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење (не старије од 6 месеци, где
стоји да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима), на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Одлука о избору биће
достављена кандидатима у законском року. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање (основна школа), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи, држављанство РС, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену копију доказа о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци).
ОСТАЛО: доказ из казнене евиденције прибавља школа.
Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) изабрани кандидат доставља школи пре закључивања уговора о раду.

ОШ „МИРКО ТОМИЋ“
37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Наставник руског језика
са 23% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8
Закона о основама система образовања и васпитања и
члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву са школско-образовном и радном биографијом доставити: оверену фотокопију-препис дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору кандидата вршиће се
претходна провера психофизичких способности кандидата
који уђу у ужи избор од стране Националне службе за запошљавање. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Пријаве са потребном
документацијом доставити у року од 8 дана, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на број телефона: 037/790-120.

Ле с к о в а ц

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Оглас објављен 05.12.2012. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места: наставник
музичке културе, са 60% радног времена; наставник музичке културе, са 50% радног времена, и
наставник музичке културе, са 45% радног времена.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37223 Разбојна
Општина Брус
тел/факс: 037/832-114, 832-372

Професор разредне наставе

за рад у истуреном одељењу Златари, на
одређено време до повратка радника са
функције директора школе

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
Наставник физике

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање
прописано Законом о основама система образовања и васпитања; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 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. држављанство
Републике Србије.

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОСТАЛО: доказ о испуњености услова из тач. 1 и 4 подноси
се уз пријаву на конкурс, а за тачке 2 пре закључивања
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

К р уше в а ц

37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-658

16201 Манојловце
тел. 016/785-234

са 10% радног времена

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, са 55% радног
времена
УСЛОВИ: општи услови: утврђени су чл. 8 и чл. 120 ЗОСОВа („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Посебни услови:
Правилник о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/12).
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал извода из матичне књиге рођених (са
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Наука и образовање
холограмом); оверену фотокопију/оригинал уверења о
држављанству (не старије од шест месеци). Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се
оверава печатом код надлежног органа. Лекарско уверење
(не старије од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља
школа. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Благовременом
пријавом сматраће се она пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Кандидати ће бити обавештени о одлуци лично, телефоном или
писаним путем. Ближа обавештења могу се добити на број
телефона: 016/785-234.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР КРСТИЋ ТОЗА“
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: одговарајуће образовање
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђивано 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 области образовања и васпитања; положен
испит за директора установе. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке; оверен препис дипломе о завршеном школовању; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду о радном
искуству са подацима о пословима и задацима које је обављао; уверење о држављанству; прилоге којима доказује
своје стручне, организационе, моралне и друге квалитете.
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року
од 15 дана од дана објављивања.

Ниш

ОШ „КОЛЕ РАШИЋ“
18000 Ниш, Васе Чарапића 8 б
тел. 018/242-240

Наставник математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012): професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; дипломирани математичар-информатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за математику економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена
математика; дипломирани информатичар; дипломирани
математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом: Основи геометрије);
професор хемије - математике; професор географије математике; професор физике - математике; професор
биологије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор
математике - теоријско усмерење; професор математике
- теоријски смер; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије); мастер математичар; мастер професор математике;
мастер професор математике и физике; мастер професор
математике и информатике; мастер професор физике и
математике; мастер професор информатике и математике;
дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним
предметом: Основи геометрије); дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета: Геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и
физике, односно математике и информатике. Кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: да су држављани
РС; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (доказ доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
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1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). У
поступку одлучивања о избору кандидата вршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата који
уђу у ужи избор од стране надлежне службе за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз
пријаву доставити у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење о образовању 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Биотехнологија на Департману за
биологију и екологију
на одређено време од 60 месеци

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Ботаника на Департману за биологију и
екологију
на одређено време од 60 месеци

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, односно венчаних.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

18206 Јелашница, Српских просветитеља 7
тел. 018/4500-055

Наставник информатике и рачунарства
са 15% радног времена

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,
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат није осуђиван за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
6 месеци; држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал уверења из суда да кандидат није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 6 месеци, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених-не старији од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Експериментална и
примењена физика на Департману за
физику
на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор физичких наука.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних
радова са библиографским подацима, као и саме радове
(списак радова доставити и у електронском облику, за
сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за
пријаву је 15 дана.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“
18116 Ниш, Булевар цара Константина бб

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
18252 Мерошина, Нишка 2

Васпитач

на одређено време до повратка директора
са дужности
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама првог
степена, студијама другог степена или студијама у трајању
од 3 године или више образовање-школа за васпитаче у
складу са законом; услови из члана 8 став 1 и 2 и члана
120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење (доставља кандидат пре закључења уговора о раду); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела. Уверења не могу бити
старија од 6 месеци. Рок за пријаву је 15 дана.

Наставник филозофије
са 30% радног времена

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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„12. ФЕБРУАР“

Наставник техничког цртања са
нацртном геометријом

Наставник српског језика и
књижевности

са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер електронике; професор електротехнике; дипломирани инжењер машинства; дипломирани
инжењер саобраћаја; професор машинства; професор
механике; дипломирани инжењер заштите на раду.

Наставник техничког цртања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер електронике; професор електротехнике; дипломирани инжењер машинства; дипломирани
инжењер саобраћаја; професор машинства; професор
механике; дипломирани инжењер заштите на раду; дипломирани електротехнички инжењер; професор технике и
информатике; дипломирани инжењер производног менаџмента; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

18000 Ниш, Београдска 22

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011): професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност; професор
југословенске књижевности са страним језиком; професор
српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; професор југословенске књижевности и српског језика.

Наставник електротехничких
материјала
са 50% радног времена

Наставник практичне наставе за
образовни профил: возач моторних
возила у разредно-часовном систему у
II и III разреду

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер електронике.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
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Наука и образовање
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011): дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани
инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај
или друмски и градски саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила; наставник практичне наставе саобраћајне струке;
саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт. Лице мора да има и
положен специјалистички испит за возача моторних возила-инструктора.

Наставник историје

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011): професор историје;
дипломирани историчар; професор историје-географије.

Наставник грађанског васпитања

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011): лице које
испуњава услове за наставника стручне школе подручја
рада машинство и обрада метала и саобраћаја; да испуњава услове за стручног сарадника стручне школе-школског
педагога или школског психолога, односно андрагога; дипломирани етнолог; етнолог-антрополог; професор одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу ако
су похађала један или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна
обука/тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања;
Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација
за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари осмеха;
Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте.

Административно-технички секретар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“

Помоћни радник

Професор разредне наставе

36300 Нови Пазар, 37. санџачка дивизија бб
тел. 020/334-031

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

за рад у издвојеном одељењу у Драјинцу
УСЛОВИ: Завршена основна школа; 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: сведочанство о завршеној
основној школи, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење из суда да кандидат није
осуђиван.

Нови Па зар

ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103
тел. 020/317-458

Наставник разредне наставе
Наставник српског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет. Уз пријаву на конкурс доставити следећа
документа: доказ о завршеној стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“
Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња
школа; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, и да није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс прилажу се следећа документа: оригинал или оверена фотокопија сведочанства; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених;
уверење да није осуђиван прибавља Установа; лекарско
уверење се подноси пре закључивања уговора.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“

ОШ „ЈОШАНИЦА“

Хигијеничар
УСЛОВИ: Завршена основна школа. Уз пријаву доставити:
препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању-завршеној основној школи-не старије од 6 месеци,
уверење о држављанству Републике Србије-не старије од
6 месеци и извод из матичне књиге рођених. По истеку
рока за подношење пријава, за све кандидате који су благовремено доставили исправну и потпуну документацију,
школа ће прибавити од надлежног органа доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима.

Обука за
активно
тражење
посла

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Кулина бана 5
тел. 020/811-180

Конкурс објављен 10.04.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: професор српског
језика, поништава се у целости.

Нови Са д

36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење или оверену
фотокопију истог доставља изабрани кандидат приликом
закључења уговора о раду-не старије од 6 месеци); 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-доказ доставити уз
пријаву на конкурс; извод из матичне књиге рођених-доказ
доставити уз пријаву на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице под
условима прописаним законом, и ако: 1) испуњава услове из чл. 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011),
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи-Просветни гласник; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна 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 из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународном правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство РС. Доказ о испуњености услова из тач. 1
и 4 подноси се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре
закључивања уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља
школа. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе
и оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

36306 Лукаре
Нови Пазар
тел. 020/448-073

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Мур, на
одређено време ради замене запослене
која се налази на породиљском одсуству
и одсуству ради неге детета, закључно са
17.02.2014. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Услови из
става 1 члан 120 Закона доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 овог члана подноси се
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре
закључивања уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог
члана прибавља школа. У погледу врсте и степена стручне спреме, да кандидати имају одговарајуће високо образовање сходно чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи бр. 11 од 07. новембра 2012. године, Правилника о организацији и систематизацији радних места
школе бр. 419 од 06.05.2010. године. Уз пријаву на конкурс
кандидати прилажу: оригинал или оверену копију диполоме, односно уверење којим доказујуодговарајуће високо
образовање; уверење о држављанству-не старије од шест
месеци-оригинал или оверена копија; извод из матичне
књиге рођених-оригинал или оверена копија.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Наставник физике

на одређено време до повратка запосленог,
а најдуже до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике,
дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, професор физике-хемије, дипломирани инжењер физике,
смер индустријска физика, дипломирани физичар за општу
физику, дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани физичар-информатичар, професор физике за
средњу школу, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани физичар-истраживач,
дипломирани физичар за примењену физику и информатику, дипломирани физичар-медицинске физике, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, дипломирани физичар-мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар-мастер физике-астрономије, дипломирани физичар-мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије-мастер, дипломирани професор
физике-информатике-мастер, дипломирани физичар-професор физике-мастер, дипломирани физичар-теоријска и
експериментална физика-мастер, дипломирани физичарпримењена и компјутерска физика-мастер, дипломирани физичар-примењена физика и информатика-мастер.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Физика, може да изводи и: професор физике и хемије
за основну школу, дипломирани професор физике и хемије
за основну школу, дипломирани физико-хемичар, дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика,
дипломирани астроном-астрофизички смер, дипломирани
астроном, смер астрофизика.

Наставник биологије

за 65% норме часова, на одређено време
до повратка запосленог, а најдуже до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, професор биологије-хемије, дипломирани
биолог за екологију и заштиту животне средине, дипломирани биолог, смер заштита животне средине, дипломирани
биолог-еколог, дипломирани професор биологије-мастер,
дипломирани молекуларни биолог-мастер, дипломирани
професор биологије-хемије-мастер, дипломирани биолог
заштите животне средине.
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Наука и образовање
Наставник биологије

на мађарском наставном језику, за
15% норме часова, на одређено време
до повратка запосленог, а најдуже до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, професор биологије-хемије, дипломирани
биолог за екологију и заштиту животне средине, дипломирани биолог, смер заштита животне средине, дипломирани
биолог-еколог, дипломирани професор биологије-мастер,
дипломирани молекуларни биолог-мастер, дипломирани
професор биологије-хемије-мастер, дипломирани биолог
заштите животне средине.

Наставник ратарско-повртарске групе
предмета
за 50% норме часова, на одређено време
до повратка запосленог, а најдуже до
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених
производа, дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: заштита биља или општи, дипломирани инжењер
пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља, дипломирани инжењер агрономије.

Наставник ратарско-повртарске групе
предмета
на мађарском наставном језику, за
50% норме часова, на одређено време
до повратка запосленог, а најдуже до
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених
производа, дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: заштита биља или општи, дипломирани инжењер
пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља, дипломирани инжењер агрономије.

Наставник информатике и рачунарства
на мађарском наставном језику, за
10% норме часова, на одређено време
до повратка запосленог, а најдуже до
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор информатике, односно дипломирани информатичар, професор
математике и рачунарства, професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер електротехнике-сви смерови-одсеци, дипломирани инжењер за информационе
системе, односно дипломирани инжењер организације
за информационе системе или дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани инжењер
рачунарства, дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и
информатика или статистика, информатика и квантна економија, професор технике и информатике, дипломирани
математичар. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може
да изводи и лице са завршеним факултетом који је у току
студија савладао програм рачунарства и информатике у
трајању од најмање четири семестра. Испуњеност услова
утврђује Министарство просвете и науке, на основу наставног плана и програма студија.

Благајник

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
обављање послова из области рачуноводства.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Када се образовно-васпитни рад остварује на
језику националне мањине лице мора да има и доказ о
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву са биографијом доставити: диплому-оригинал
или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију. За радна места на којима се рад остварује на мађарском наставном језику доставити доказ о знању мађарског
језика. Уверење о некажњавању прибавља школа за кандидата са којим се закључује уговор. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

на одређено време, најдуже до 31.08.2013.
године
8 извршилаца
УСЛОВИ: Завршена основна школа.
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Професор српског језика
за 50% норме часова

УСЛОВИ: услови су прописани чл. 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09) и Правилником о систематизацији послова ОШ
„Ђура Јакшић“ Каћ, као и чл. 3 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Као доказ о испуњавању услова
за заснивање радног односа, кандидати су дужни да уз
пријаву доставе оригинал, односно фотокопију: уверења о
држављанству; извода из матичне књиге рођених; дипломе. Непотпуна и неблаговремена документација неће се
разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА

Директор

Расписује конкурс за изборе у звања и заснивање
радног односа за следећа радна места:

21420 Бач, Школска 1
тел. 021/771-063

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011): 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 те врсте школе и подручја рада, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); савладану обуку и положен испит за директора школе; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству
Републике Србије; оверен препис/фотокопију дипломе;
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о савладаној
обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат који нема обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; радну биографију. Уверење о некажњавању
прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњености услова могу да се поднесу непосредно или
поштом на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
21400 Бачка Паланка, Скојевска 1а
тел. 021/750-574

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у било ком занимању, да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: уверење о држављанству, оверен
препис или фотокопију дипломе, одговарајуће лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду; док
уверење о некажњавању прибавља школа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЖЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“
Конкурс објављен 17.04.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место:
олигофренопедагог, и треба да гласи: олигофренопедагог, на одређено време до краја школске
2012/2013. године.
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21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Ванредни професор или доцент за
ужу стручну, уметничку, односно
научну област Машински елементи,
механизми, графичке комуникације и
дизајн
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке,
радно искуство у настави и вођењу радова студената на
предметима уже научне области Машински елементи,
механизми, графичке комуникације и дизајн у трајању
од најмање 10 година, учешће у научноистраживачким
пројектима и објављени научни радови из области Машински елементи, механизми, графичке комуникације и дизајн
и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Физика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно-математичке струке, смер физика, докторат из физичких наука,
радно искуство на Универзитету од 5 година и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Геодезија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке,
област Геодезија, педагошко искуство и услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Теорије и
интерпретације геометријског простора
у архитектури и урбанизму
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, искуство у настави на предметима из уже научне области за коју се бира и услови прописани чланом 72 Закона о
високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Поштански
саобраћај и комуникације

Сервирка

21412 Гложан, Јожефа Марчока бб

Помоћни радник

21241 Каћ, Краља Петра I 9
тел. 021/6213-015

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен испит за
стицање сертификата за службеника за јавне набавке, две
године радног искуства.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке струке,
област саобраћајно инжењерство и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Поштански
саобраћај и комуникације
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке струке,
област саобраћајно инжењерство и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: приложити: молбу за избор у звање и пријем у
радни однос (навести прецизан назив уже научне области),
докази о испуњености услова конкурса: краћу биографију,
оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим
дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних
радова, књиге и саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији или уверење о упису на докторске сту-
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дије, односно уверење о упису на мастер студије. Пријаве
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

Сарадник у настави за ужу научну
област Економска теорија и политика

21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Наставник математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године и високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Услови у погледу
стручне спреме прописани су Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007,
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008,
2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010, 11/2012). Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да достави: краћу биографију,
извод из матичне књиге рођених, извод из књиге држављана-не старији од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе, уверење о некажњавању прибавља школа, док се
лекарско уверење подноси пре закључења уговора о раду.
Претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, по упуту директора школе, у року од 8 дана
од истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве
слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок
за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИША СТОЈКОВИЋ”
26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-015
e-mail: оsgaj@open.telekom.rs

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

Наставник физике

за 12 часова недељно (60% радног
времена)

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент магистарских студија или студент
дипломских академских студија (мастер) или студент специјалистичких студија-социолошке науке; просечна оцена
најмање 08,00 у току студија; склоност за наставни рад;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним студијама; доказ о уписаним магистарским или
дипломским академским студијама (мастер) или специјалистичким студијама; биографију; доказ о држављанству.
Напомена: лице које је правоснажном пресудом осуђено
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примање мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника, односно сарадника.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Комисија ће у року од 30 дана од дана истека
рока за пријаву на конкурс сачинити Извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период
од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем
огласне табле и сајта школе.

Панчево

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

26320 Банатски Карловац, Жарка Зрењанина 36
тел. 013/651-227

Стручни сарадник-библиотекар школе

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Ветеринарска
микробиологија и заразне болести
УСЛОВИ: доктор ветеринарских, медицинских наука.

Доцент за ужу научну област
Статистика
са непуним радним временом

УСЛОВИ: доктор економских, природно-математичких или
пољопривредних наука, област агроекономија.

Асистент за ужу научну област
Ратарство и повртарство
УСЛОВИ: пољопривредни факултет, област ратарство и
повртарство.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05). Уз пријаву на конкурс доставити доказе о испуњености услова по овом конкурсу, биографске податке, научне и стручне радове, као и доказе о њиховом објављивању, уверење о наставку студија (за звање сарадника).
Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ЉУДОВИТ ШТУР“
21211 Кисач, Железничка 3

Наставник енглеског језика

за 80% норме часова, на одређено време
до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште здравствене и друге услове прописане Законом о раду и Законом о
основама система образовања и васпитања; услове стручности прописане Правилником Министарства просвете;
знање словачког језика (стечено средње, више или високо образовање на словачком језику или положен испит из
словачког језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Пријаве слати на наведену адресу, поштом или
донети лично секретару школе, радним даном, у времену
од 08,00 до 12,00 сати.

ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
из чл. 8 и да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Кандидат треба да буде: дипломирани библиотекар-информатичар, професор, односно
дипломирани филолог за општу књижовност са теоријом
књижевности, професор разредне наставе, професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за
библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, професор српског језика
и књижевности, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност, мастер библиотекар-информатичар, мастер филолог (главни
предмет/профил библиотекарство и информатика), мастер
професор језика и књижевности (главни предмет/профил
библиотекарство и информатика).
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе уз пријаву на конкурс: доказ о врсти и степену школске спреме (оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци)-оригинал или оверена фотокопија, уверење
о положеном стручном испиту (лиценци, ако поседује),
извод из матичне књиге рођених на трајном новом обрасцу (оригинал или оверена фотокопија) и фотокопију радне књижице. Лекарско уверење о поседовању физичке,
психичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци, тражиће се накнадно за изабраног кандидата, а пре закључења уговора о
раду). Доказ да нису осуђивани за кривична дела из чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)-прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У случају да је кандидат извршио проверу
психофизичких способности, али не старије од 6 месеци од
дана објављивања огласа, у пријави навести када и где
је извршена провера психофизичких способности. Пријаву са потребним прилозима којима доказује да испуњава
услове овог конкурса, кандидат треба да достави у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на
горенаведену адресу, препорученом пошиљком или лично. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити у школи и на број телефона: 013/651-227. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 6/96,
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007,
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010, 11/2012), члан 3
став 1 под 9, односно висока стручна спрема и звање: професор физике, дипломирани физичар, професор физике
и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за
физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, професор физике
и хемије за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор
физике и хемије за основну школу, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани
астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичармастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер
професор физике и хемије, мастер професор физике и
информатике, дипломирани физичар-мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар-мастер физике-астрономије, дипломирани физичар-мастер медицинске физике,
дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар-професор физике-мастер, дипломирани
физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар - професор
физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер; да испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Поред пријаве са биографским подацима на конкурс у оригиналу или
у овереној фотокопији приложити и: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству-не старије од 6
месеци, диплому. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се
на адресу школе.

Наставник физичког васпитања
за 4 часа недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007,
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008,
2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010 и 11/2012), члан 3 тачка 14,
односно висока стручна спрема и звање: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани
педагог физичке културе, професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор
спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије; да испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Поред пријаве
са биографским подацима, на конкурс у оригиналу или у
овереној фотокопији приложити и: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому. Пријаве на
конкурс, са траженом документацијом доставити у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс достављају се на адресу школе.

Секретар

за 50% радног времена, на одређено време
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
VII степен стручне спреме, дипломирани правник, положен стручни испит за секретара, односно стручни испит
за запослене у органима државне управе или правносудни испит; да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве
са биографским подацима, на конкурс у оригиналу или у
овереној фотокопији приложити и: извод из матичне књи-
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ге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), диплому, уверење о положеном стручном испиту,
уверење о неосуђиваности за одговарајућа кривична дела
(не старије од шест месеци). Пријаве на конкурс доставити
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”.
ОСТАЛО: непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити
у секретаријату школе или на бројеве телефона: 013/755215 и 013/755-015.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“

ОШ „МИЛОШ САВИЋ“

Пријепоље

Лучица

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у
Пољани
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (основне академске студије, завршене мастер академске студије, професор
разредне наставе, наставник разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом). Заинтересовани кандидати уз молбу треба да приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа (психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије), кандидат мора да испуни и посебан услов у погледу одговарајућег образовања:
специјалистичка струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, виша медицинска сестра, струковна медицинска сестра. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве са комплетном документацијом слати искључиво на адресу школе.

Пож аревац

ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12304 Рановац

Наставник хемије

за 4 часа недељно (20% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба да поред општих услова испуњава и посебне услове прописане одредбама (чл. 122 до 123) Закона о
основама система образовања и васпитања. Поред пријаве
на конкурс, кандидат треба да достави и оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење
о држављанству. Остали докази подносе се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5
тел. 012/513-595

Хигијеничар-спремачица
УСЛОВИ: Завршена основна школа (НК радник) и да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 79/09,
52/11). Уз пријаву на конкурс приложити следећа документа (оригинал или оверене копије): диплому, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ
о испуњености услова из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, става 1 тач. 1 и 4 и става 2
овог члана подноси се уз пријаву на конкурс, а из става 1
тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ
из става 1 тачка 3 овог члана прибавља школа. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати треба
да поднесу потпуну документацију на адресу школе.

ОШ „ДУДЕ ЈОВИЋ“
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119

Наставник разредне наставе

за 20 часова наставе (100%) у
разредној настави недељно, у оквиру
четрдесеточасовне радне недеље

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана
до повратка директора школе са
функције, за 20 часова наставе (100%)
у разредној настави недељно, у оквиру
четрдесеточасовне радне недеље

Васпитач

за рад са пуним радним временом у
припремном предшколском програму, у
оквиру четрдесеточасовне радне недеље
УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захтева
за пријем у радни однос, основној школи достави и следећа
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење о неосуђивању
из основног суда, уверење да кандидат није осуђиван 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. Овај документ (извод из казнене
евиденције)-доказ прибавља школа, диплома или уверење
о стеченом високом, односно вишем образовању (VII/1,
односно VI степен стручне спреме одговарајуће врсте
занимања), уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
односно уверење о здравственом стању кандидата које
се подноси непосредно пре закључења уговора о раду.
Наставник треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст.
2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) и да има
стручну спрему прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Васпитач треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и
3, чл. 121 ст. 1 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011).
Проверу психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Наведена документа треба да су оригинали или фотокопије
оверене у основном суду или општинској управи-не старије од 6 месеци. Неблаговремени, непотпуни и неуредни
захтеви за пријем у радни однос, односно приложена документа неће бити узета у разматрање. Захтеви за пријем
у радни однос са доказима о испуњавању услова огласа
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе; бројеви телефона
за информације: 012/250-119, 012/250-109 и 012/250-767.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ОШ „БОШКО БУХА“
31300 Пријепоље, Ивање

Дипломирани педагог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условом прописаним законом, и ако има: одговарајуће
образовање (Правилник 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, 8/08, 11/08); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИСАВ ДОБРИЦА РАЈИЋ“
31325 Бистрица

Наставник енглеског језика

за 12 часова недељно (64% радног
времена)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласникПросветни гласник“, бр. 11/2012), као и услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Уз пријаву
кандидат треба да достави потребна документа о испуњавању услова за рад, а према Закону о основама система
образовања и васпитања.

Смедерево

ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269

Наставник физичког васпитања

за 4 часа недељно (20% радног времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање
у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и стручна спрема према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних радника у гимназији. Кандидат поред општих
услова треба да испуњава и посебне услове прописане у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са краћом биографијом доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник здравственог васпитања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, држављанство
Републике Србије, да испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, одређено звање по
Правилнику, да нису осуђивани правоснажном 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 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,
да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
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Наука и образовање
дичких 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. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. У поступку одлучивања о избору
наставника, васпитача и стручног сарадника, директор
установе прибавља мишљање органа управљања, након
извршене претходне провере психофизичких способности
кандидата. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка стално
запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, држављанство
Републике Србије, да испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, професор српског
језика и књижевности, да нису осуђивани правоснажном
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 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,
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. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. У поступку одлучивања о избору
наставника, васпитача и стручног сарадника, директор
установе прибавља мишљање органа управљања, након
извршене претходне провере психофизичких способности
кандидата. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

ОШ „ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари
тел. 026/392-100

Професор разредне наставе

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1.
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова под тач. 1 и 4
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова под тач. 2 пре закључења уговора о раду, док школа прибавља доказ о условима под тач. 3. Пријаве слати на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Најкраћи пут
до посла

Обука за
активно
Сајмови
тражење
запошљавања
посла

Сомбор

ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“
25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322

Школски психолог

на одређено време, најдуже до повратка
запосленог са боловања, за 50% радног
времена, на мађарском језику
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, познавање мађарског језика на наставном нивоу (потврда о познавању
мађарског језика на наставном нивоу), стручна спрема по
важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.

Школски психолог

на одређено време, најдуже до повратка
запосленог са боловања, за 50% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стручна спрема по
важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове из Правилника о
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, и да испуњава услове из чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву приложити: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); оверен препис дипломе о
стеченој стручној спреми. Рок за пријаву је 8 дана.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА „Др РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник ликовне културе

на српском језику, на одређено време до
повратка раднице на рад, за 25% радног
времена

Наставник ликовне културе

на мађарском језику, на одређено време
до повратка раднице на рад, а најдуже до
31.08.2013. године, за 5% радног времена
УСЛОВИ: професор ликовне уметности; дипломирани сликар-професор ликовне културе; академски сликар-ликовни
педагог; дипломирани вајар-професор ликовне културе;
академски вајар-ликовни педагог; дипломирани графички
дизајнер-професор ликовне културе; академски графичарликовни педагог; дипломирани графичар-професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије-професор
ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних
медија-професор ликовне културе; дипломирани графичар
визуелних комуникација-професор ликовне културе; професор или дипломирани историчар уметности; дипломирани сликар; дипломирани вајар; дипломирани графичар;
дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног
сликарства; лице са завршеним факултетом примењених
уметности; лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

Наставник предмета устав и права
грађана

на одређено време до повратка раднице на
рад, за 21,43% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани правник; професор социологије,
односно дипломирани социолог; дипломирани политиколог наставни смер; дипломирани политиколог, смер међународно-политички.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање; послове наставника
може да обавља лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године,
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; када се образовноваспитни рад остварује на језику националне мањине,
лице мора да има доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву се подносе: биограф-

ски подаци, односно радна биографија; оверена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију; држављанство Републике Србије,
оригинал или оверену фотокопију-не старије од 6 месеци;
за наставне предмете на мађарском језику потребно је
доставити доказ о знању мађарског језика у складу са чл.
121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања (оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем,
вишем или високом образовању на мађарском језику или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе).
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа по
службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручних сарадника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности за рад са ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
пријаву је 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Електричар

за рад у Оџацима и у издвојеним објектима
Установе
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање за
електричара: III или IV степен, електротехничка школа,
да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад (доказ се подноси пре закључивања уговора о раду),
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање 3 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 (доказ прибавља
Установа), да имају држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену
фотокопију уверења или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Сремска Митровица

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник руског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), професор,
односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил руски језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик), у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11); да кандидат испуњва услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву доставити: уверење о држављанству, диплому о
завршеној високој стручној спреми, лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (доставља изабрани кандидат пре заснивања
радног односа), све у оригиналу или у овереној фотокопији, извод из казнене евиденције (прибавља школа). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДРАГИЊА НИКШИЋ”
22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26
тел. 022/624-200

Професор хемије

на одређено време до 31.08.2013. године,
за 65% радног времена
УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије-хемије, професор физике-хемије, дипл. инж.
хемије-аналитички смер, дипл. инж. хемије-биооргански
смер, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој, дипл. хемичар, смер
хемијско инжењерство.

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

Професор ликовне културе

на одређено време до 31.08.2013. године,
за 25% радног времена
УСЛОВИ: професор ликовних уметности, дипломирани сликар-професор ликовне културе, академски сликар-ликовни
педагог, дипломирани вајар-професор ликовне културе,
академски вајар-ликовни педагог, дипломирани графички
дизајнер-професор ликовне културе, академски графичарликовни педагог, дипломирани графичар-професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије-професор
ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних
медија-професор ликовне културе, дипломирани графичар визуелних комуникација-професор ликовне културе,
професор или дипломирани историчар уметности, дипломирани сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног
сликарства, лице са завршеним факултетом примењених
уметности, лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме
наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у
стручним школама, да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Доказ о стручној спреми и
држављанство подносе се уз пријаву на конкурс, доказ о
здравственој способности пре закључења уговора о раду, а
доказ о некажњавању прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе следећу документацију:
диплому или оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних;
уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ради провере психофизичких способности за рад са ученицима, кандидате који уђу у ужи избор, директор упућује
надлежној служби Националне службе за запошљавање.
Провера се врши применом стандардизованих поступака.
Све информације у вези расписаног конкурса могу се добити у Медицинској школи.

Национална служба
за запошљавање

ОШ „СВЕТИ САВА“

22000 Сремска Митровица, Деспота Бранковића 14
тел. 022/625-011

Програми
правништва –
ање у пракси

Наставник музичке културе

за рад у подручним одељењима школе у
Дивошу и Чалми, са 50% радног времена

Наставник хемије

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу
образовања прописане за наведена радна места Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
ОСТАЛО: поред услова у погледу стручне спреме предвиђених Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, кандидати треба
да испуњавају и услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр.72/09 и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: доказ о стеченом високом образовању
(оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицимадоставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом

за кривично дело за које се може изрећи 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 примања или давања 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 понашањеприбавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове у
погледу врсте стручне спреме, а који су се благовремено и
са потпуном документацијом пријавили на конкурс вршиће
надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. 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 радно место: наставник у дневном боравку школе, за рад са ученицима
вишеструко ометеним у развоју, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана-1
извршилац.

22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)
и стечен стручни назив: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор
математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије - математике; професор географије
- математике; професор физике - математике; професор
биологије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор
математике - теоријско усмерење; професор математике теоријски смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани математичар - информатичар; дипломирани
математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства.

Наставник основа електротехнике
за 4 наставна часа недељно

САЈМОВИ ЗА

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)
и стечен стручни назив: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер електронике; професор
електротехнике.

Национална служба
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ
ПАЈА“
за запошљавање
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја22322 Нови Карловци, Главна 1
тел. 022/584-014

Наставник енглеског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера,
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик 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), као и услови прописни чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Поред општих услова прописаних законом и услова у погледу одговарајуће стручне
спреме, кандидат треба да испуњава услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс приложити следеће доказе о испуњености услова: доказ о стеченој стручној спреми-оригинал
или оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију.
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Наведена документација се може доставити
у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу или предати у
секретаријат школе, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”
22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146

Шанса за младе

Конкурс објављен 17.04.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

Шанса за
младе
38

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”

| Број 514 | 24.04.2013.

Школа је знање,
посао је занат

вљивања у публикацији „Послови”. Кандидати уз пријаву
(са биографијом и личним подацима) подносе следећа
документа: оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству РС-не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену фотокопију доказа о испуњености услова из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима, а који уђу у ужи избор, вршиће надлежна Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима,
изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о
раду. Уверење МУП-а Србије да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 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-прибавља школа. Пријаве са документацијом
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВА

НАЈКРАЋИ П
ДО ПОСЛА
Национална
Модеран јавни сервис

за запошља
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

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

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Друштвена

Наука и образовање

Су б о т и ц а

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
24000 Суботица, Максима Горког 29

Наставник физике-приправник (без
лиценце)

на одређено време од 2 године, са 60%
радног времена

Наставник физике-приправник (без
лиценце)

на одређено време од 2 године, са 30%
радног времена, за рад на мађарском
наставном језику

Наставник хемије-приправник (без
лиценце)

на одређено време од 2 године, са 40%
радног времена

Наставник хемије-приправник (без
лиценце)

на одређено време од 2 године, са 20%
радног времена, за рад на мађарском
наставном језику

Наставник разредне наставе
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, психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказ да кандидат није осуђиван 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, да је држављанин Републике Србије, доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
струци. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Уз пријаву 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.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, као и академском звању доктора, списак
радова, као и саме радове (на захтев Комисије), доказ о
држављанству, извод из матичне књиге рођених и доказ
да није осуђиван (прибавља се у МУП-у). Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа струковних
студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: испуњеност услова из тачке 2 доказује се на
основу лекарског уверења приликом заснивања радног
односа. Податке о испуњености услова из тачке 3 школа ће
прибавити од надлежног органа (МУП Србије-ОУП Шабац).
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се
на адресу школе.

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“

Спремачица

Наставник енглеског језика

24300 Бачка Топола, Светосавска 9
тел. 024/715-443

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“

Ваљево

ОШ „ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ“
14206 Поћута
тел. 014/273-107, 272-207

Куварица

са 50% радног времена

Помоћни радник

са 50% радног времена

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

24300 Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

Конкурс објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

Шабац

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Правилником о
условима, начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе
техничке школе струковних студија у Суботици и услове за
извођење двојезичне наставе (српски и мађарски језик).
Уз пријаву на конкурс поднети: биографију са подацима о

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
120 и члана 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и поседовање стручне спреме у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94...11/04, 5/05, 1/07, 7/08
и 8/11). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве
слати на адресу Гимназије. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 031/714-062. Лекарско уверење
изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора о
раду, а лекарско уверење прибавља школа.

УСЛОВИ: III степен одговарајуће стручне спреме, сходно
Правилнику о систематизацији послова и радних задатака.

Професор струковних студија за
ужу научну област Рачунарско
инжењерство

за извођење наставе на српском и
мађарском наставном језику, на одређено
време од 3 године

са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: I
степен стручне спреме, да има општу здравствену способност, да није осуђиван 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,
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење или диплому о стеченом образовањусве у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да има
општу здравствену способност доставља се пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 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-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 „ВОЈВОДА СТЕПА“

Асистент за ужу наужну област
Рачунарско инжењерство

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

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

Објављује конкурс за заснивање радног односа и
стицање звања, за:

за извођење двојне наставе на српском и
мађарском наставном језику

У ж и це

14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622, 227-927

Оглас објављен 03.04.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ
„СИНГИДУНУМ“ ПОСЛОВНИ
ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО

15305 Липолист, Карађорђева 1

на одређено време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: општи услови: 1. држављанство Републике
Србије; 2. психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца или да није осуђиван за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да поседују врсту и степен стручне спреме у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи.

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-611

Наставник у звање редовног
професора за научно-стручну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужу стручну област
Рачунарска техника
на одређено време од пет година

Наставник у звање редовног професора
за научно-стручну област Економске
науке, ужу стручну област Економија
на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног
професора за научно-стручну област
Менаџмент и бизнис
на одређено време од пет година
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Наука и образовање
Наставник у звање ванредног
професора за научно-стручну област
Рачунарске науке, ужу стручну област
Обука за
Информатика
на одређено
време од пет година
активно

УСЛОВИ:
Кандидати поред општих услова треба да
тражење
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висопосла(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и Статута
ком образовању
Факултета.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622, 227-927

Професор рачунарства и информатике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Помоћни наставник

са 40% радног времена

Друштвена одговорност

УСЛОВИ: пољопривредни техничар.

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

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

З р ењ а н и н

УСЛОВИ: уз пријаву кандидати треба да приложе: кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матиНационална служба
чне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал) и
уверење о држављанству (оверену фотокопију или ориги- за запошљавање
Бочар, Трг ослобођења 4
нал). Поред општих услова морају испуњавати и посебне
услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме
Школски педагог
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
на одређено време до повратка запослене
гимназији.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ао се не чека,
ао се тражи

са функције директора

ОШ „БРАЋА НЕДИЋ“
14253 Осечина, Браће Недић 32
тел. 014/451-101

Директор

на период од четири године

Програми
приправништва –
знање у пракси

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника, педагога и психолога, да
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора, након што министар
просвете,
науке и технолошког развоја донесе подзаконски
ационална
служба
акт о полагању испита за директора) и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
за запошљавање
након стеченог обзовања; да има здравствену, психичку
и физичку способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања 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 (доказ прибавља школа); да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству-не старије од 6 месеци); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценцу, потврду о радном
искуству у области образовања, радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада
за време мандата, доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора“, непосредно или на горенаведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ловни центри
НСЗ

План за
еализацију
вашег
бизниса

Шанса за младе

Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ

ПРАВИ
Професор
српског језика и
У служби
књижевности
ОДГОВОРИ
НА
за 11 часова (61,11% радног времена)
клијената
Професор
српског језика и
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
књижевности

Вршац

ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА „ВРШАЦ“

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

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани економиста.

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Наставник предмета: Агенцијско и
хотелијерско пословање, Маркетинг у
туризму и Организација и економика
предузећа
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове из
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу стручне спреме из чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и чл. 2 и 3
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09
и 3/10). Кандидат је обавезан да изврши проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима код
службе за запошљавање. Уз пријаву на конкурс доставити
следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац),
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду,
а доказ о некажњавању прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
Обуке и субвенције (за запошљавање)
о конкурсу могу се добити на број телефона: 023/789-209.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове на основу чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11) и на основу
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама. Кандидати
уз пријаву достављају следећа документа: оригинал или
оверен препис дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија)-не старије од шест месеци, доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”, на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс”. Све потребне информације могу се добити на
број телефона: 023/771-077.

Национална служба
| Број 514 | 24.04.2013. за запошљавање
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Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Запослимо Србију

У СКЛАДУ СА
ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

До сада нисам имао искуство у занимању за које сам се школовао.
Имам могућност да свој први посао нађем уз помоћ програма „Стручна пракса”, па ме занима процедура укључивања у овај програм. Такође, да ли могу да се на овај начин запослим код послодавца који
послује у другом граду?
У складу са јавним позивом, захтев за спровођење програма „Стручна пракса” подноси
послодавац. На основу истог Национална служба одлучује о поднетом захтеву. Уколико је послодавцу одобрено спровођење програма стручне праксе, он у сарадњи са
Националном службом врши селекцију незапослених лица са евиденције Националне службе. Наком спроведене селекције Национална служба закључује појединачне
уговоре са послодавцем и лицем. Место пребивалишта није ограничавајући фактор
при укључивању у програм „Стручна пракса”, наравно, уколико и ви и послодавац
испуњавате услове прописане у јавном позиву који се односи на одговарајући програм запошљавања. Напомињемо, међутим, да морате бити пријављени на евиденцију незапослених НСЗ у месту у коме имате пребивалиште, како бисте се укључили
у програм. Временско ограничење не постоји, али саветујемо да реагујете брзо, јер се
средства одобравају до испуњења квоте, а интересовање је велико.

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

Да ли могу да се пријавим на евиденцију незапослених с обзиром
да сам оснивач и власник предузећа 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.
Био сам корисник новчане накнаде шест месеци и то пре четири
године. Запослио сам се поново и радио 14 месеци у континуитету.
Недавно сам добио 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.
Да ли могу да завршим обуку за започињање сопственог посла и
израду бизних плана, иако сам запослена?
Имајући у виду нормативна акта Националне службе за запошљавање, обуку из предузетништва у организацији и извођењу запослених у пословним центрима филијала
НСЗ могу похађати искључиво незапослена лица.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Подршка креирању политике запошљавања заснованом на подацима

ОДГОВОР НА ИЗАЗОВЕ
ТРЖИШТА РАДА

Анкета послодавца ће бити фокусирана на њихове потребе и захтеве у смислу компетенција радника и
могућности за проширење запошљавања. Циљ истраживања о занимањима је да се прикупе информације
о постојећим занимањима у компанијама и да се припреме описи занимања у складу са њиховим
карактеристикама. Захваљујући овом истраживању Национална класификација занимања ће бити
ажурирана, прилагођена потребама економије и међународним стандардима (ИСКО 2008)

М

инистарство рада, запошљавања и социјалне политике и Национална служба за запошљавање овог
месеца покрећу два веома важна истраживања међу
послодавцима у Србији. Обе анкете су од истинске
важности за даљи развој националне политике запошљавања – како за добијање информација које ће помоћи да се
боље одговори на изазове тржишта рада, тако и за прилагођавање
активности службе за запошљавање и образовних институција
потребама послодаваца и људи који траже посао.

налне класификација занимања“, нагласио је Зоран Мартиновић,
државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Он је подсетио да ће више од 10.000 предузећа бити
укључено у истраживања - неке од њих ће посетити и анкетирати
саветници из Националне службе за запошљавање, док ће од неких бити затражено да одговоре у електронској форми на упитнике.

Добра база
Ситуација на тржишту рада се, услед економске кризе, погоршала у већини европских земаља укључујући и Србију. Током периода рецесије посебно је важно да политика запошљавања буде
ефикаснија, ефективнија и циљана. Пројекат „Подршка креирању
политике запошљавања заснованом на подацима“ који се финансира из претприступне помоћи Европске уније (ЕУ ИПА 2011) има
за циљ да помогне институцијама на тржишту рада у Републици
Србији како би боље планирале активне мере запошљавања и одговориле на изазове и потребе тржишта рада.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Национална служба за запошљавање и Делегација Европске уније у
Републици Србији, а у сарадњи са Пројектом, на националној конференцији за медије и представнике послодаваца представили су
два изузетно важна истраживања са послодавцима у Србији, која
ће почети у априлу 2013. године: анкета послодаваца и истраживање о занимањима. Оба истраживања су од изузетне важности за
даљи развој националне политике запошљавања и за постизање
боље усклађености између јавних интервенција и потреба послодаваца.
„Истраживања ће представљати добру базу за креирање политика запошљавања и образовања како би се изашло у сусрет
правим потребама тржишта рада, као и за развој и унапређење
људског капитала кроз додатно образовање и обуке. Приоритет је
и успостављање прогноза на тржишту рада и ажурирање Нацио-
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Амбициозно постављени циљеви
Истраживање је суфинансирано од стране ИПА пројекта
„Подршка креирању политике запошљавања заснованом на подацима“. Хосе Антонио Гомес (José Antonio Gomez), представник
Делегације ЕУ у Републици Србији, подсетио је да је проблем незапослености присутан у читавој Европи пре свега због економске
кризе, лимитираних ресурса и недостатка могућаности за даљи
развој.
„Стопа незапослености у Србији је виша у односу на просек
Европске уније и посебно забрињава наповољна квалификациона структура, као и велико учешће теже запошљивих категорија,
младих и старијих радника у укупном броју незапослених. Ситуација је тешка, ресурси су ограничени, па је посебно важно да
политика запошљавања буде ефикаснија, ефективнија и циљана.
Србија је од 2007. године успела да успостави добру политику запошљавања и сада се треба што више окретати онима који послове
креирају“, нагласио је Гомес.
Активно учешће послодаваца у истраживању представља
предуслов за њихово успешно спровођење. Без сарадње малих,
средњих и великих предузећа амбициозно постављени циљеви
(корисни за цело друштво) неће бити остварени. Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије се сложио да мере
активне политике треба да буду окренуте пре свега послодавцима, јер су они једини у стању да креирају нова радна места, запошљавају и покрену ствари.
„Продуктивно запошљавање је за нас од суштинске важности, али ако на тржишту не можемо да нађемо радника који задовољава критеријуме, мораћемо да запослимо неедукованог,
који ће негативно утицати на продуктивност. Нажалост, велики је
број занимања којих на тржишту рада нема. На пример, некада
смо били сила у грађевинарству, а сада нема довољно младих и
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едукованих радника, па се треба посветити побољшању система
образовања“, рекао је Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије.

Кључ је у анализи података

фикација ће бити ажурирана, прилагођена потребама економије и
међународним стандардима (ИСКО 2008). Нова класификација ће
помоћи Националној служби за запошљавање да побољша стручне савете и да се понуда стручних школа прилагоди захтевима
тржишта рада.

Истраживања ће подржати тим експерата, а од посебног ће
значаја бити анализа података и изналажење начина да се они
што боље примене.
„Подаци ће омогућити боље планирање и креирање мера
активне политике запошљавања на националном, а што је још
важније на локалном нивоу“, нагласио је Михаил Кубиш, тим лидер пројекта.
Истраживање о послодавцима ће бити фокусирано на њихове
потребе и захтеве у смислу компетенција радника и и могућности
за проширење запошљавања. Резултати ранијих истраживања су
били коришћени за планирање услуга за незапослене у 2012. и
2013. години.

„Претходна истраживања су нам омогућила да опишемо
више од 600 занимања, а сада планирамо да опшемо око 2.400.
Очекујемо подршку Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, као и Завода за унапређење образовања, посебно у делу
који се тиче дефинисања потребних квалификација за обављање
неког занимања. Битна је и подршка Привредне коморе Србије
која је већ покренула секторска већа за ажурирање номенклатуре занимања“, нагласила је Светлана Аксентијевић и најавила регионалне конференције чији су домаћини и организартори биле
филијале Националне службе за запошљавање у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.
А.Бачевић
„Ово је треће истраживање ове врсте које се спроводи у Србији.
Новина овог циклуса је да смо у њега укључили и микро предузећа. Такође, кроз сарадњу са АПР-ом смо успели да направимо
репрезентативан узорак, што ће бити од великог значаја за добијање валидних података посебно на локалном нивоу“, нагласила
је Светлана Аксентијевић, национална директорка пројекта и најавила да ће НСЗ користити ове резултате за планирање активних
мера запошљавања за 2014. годину. Резултати ће, такође, помоћи
образовним институцијама на локалном нивоу да обликују своју
понуду у складу са постојећом тражњом. Аксентијевић је казала
да ће истраживањем бити обухваћено 9.000 привредних субјеката
и 2.000 предузетника, а да ће на терену бити 700 саветника. Прва
фаза пројекта ће почети крајем априла, а друга фаза на јесен и
трајаће до краја године
Циљ истраживања о занимањима је да се прикупе информације о постојећим занимањима у компанијама и да се припреме
описи занимања у складу са њиховим карактеристикама (задаци
који се обављају, потребан ниво образовања и захтеване вештине).
Национална класификација занимања није ажурирана у Републици Србији од 1990. године. Захваљујући овом истраживању класи-
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Велика незапосленост младих и
регионалне разлике
Државни секетар у Министарству рада Зоран Мартиновић
изјавио је на конференцији за новинаре да су највећи проблеми
тржишта рада у Србији велика незапосленост међу младима,
велике регионалне разлике у запошљавању и висок проценат
оних које је тешко запослити. Мартиновић је нагласио да је, по
анкети о радној снази из октобра 2012. године, стопа незапослености опала за три одсто, и да износи 23,1 одсто. На евиденцији Националне службе за запошљавање је 792.000 незапослених, а по подацима анкете о радној снази, број незапослених је
660.000. Мартиновић је навео и да нека лица на евиденцији НСЗ
на траже активно посао, већ се пријављују како би остварила
повластице за незапослене. Трећина грађана који су на евиденцији Националне службе за запошљавање, како је рекао, има
нижу квалификацију, 50 одсто лица је са средњом стручном
спремом, а свега 13 одсто њих је висококвалификовано.
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Оживљавање југозападне Србије

ЗАЈЕДНИЧКИ
ИНТЕРЕС

Општине овог краја заједнички покушавају да
привуку инвеститоре и уз помоћ државе оживе
индустрију, пољопривреду и туризам. Помоћ
државе неопходна је првенствено због неразвијене
инфраструктуре

Ј

угозападна Србија, подручје у коме живи више од 250.000
људи, некада један од развијенијих индустријских делова
земље, данас готово да нема индустрију. Број пензионера и незапослених је изједначен, а одлив становништва, у
потрази за послом, велики. Општинe овог краја заједнички
покушавају да привуку инвеститоре и уз помоћ државе
оживе индустрију, пољопривреду и туризам – наглашавају представници Регионалног форума за реформу локалне самоуправе и
децентрализацију, који је формиран у циљу успостављања бољих
односа између региона, централне и локалне власти, уз подршку
Амбасаде Велике Британије и Фондације за отворено друштво.

Уз помоћ државе могла би да се оживи производња у фабрици хемијских производа „Елан” у Пријепољу. Велики значај за развој овог краја било би покретање производње у Фабрици аутобуса
„Прибој” (ФАП), која може да обезбеди довољну количину возила
за потребе градских саобраћајних предузећа у Србији. Више од
40.000 људи око Лима живело је од ФАП-а. И „Мерцедес“ је склапање теретних возила поверавао прибојским металцима. Данас
је у ФАП-у 1.100 радника, фирма живи од помоћи државе и го-

дишње испоручи до 70 возила. Већина фабрика које су радиле за
некадашњег гиганта, не постоји.
Председник Општине Прибој, Лазар Рвовић, каже да једно возило има 2.000 позиција, а да се од тога увозе само мотор и мењач,
док све остало може да се производи на територији наше државе.
„У том случају аутоматски би се покренула и ‚Слога‘ из Нове
Вароши, ‚Петолетка‘ у Трстенику, ‚Полиестер‘ у Прибоју. У питању
је читав један низ субјеката“, каже Рвовић.
У овом ланцу је и ФАП-ова „Ливница“ у Пријепољу. Уз посртање тамошње хемијске индустрије, град је у кратком року остао
без 10.000 радних места. Због тога су и очи Пријепољаца упрте
у ФАП. Председник Општине Пријепоље, Емир Хашинбеговић,
каже да без озбиљног стратешког партнера и учешћа државе, тај
проблем не може бити решен.
Сјеница не очекује бољитак од индустрије, јер је никад није
имала, али наде полаже у туристички потенцијал, лепоте Пештера и Увца. Због пласмана здраве хране са тог подручја, основан је
Регионални центар за развој пољопривреде и села. Председник
Општине Сјеница, Хазбо Мујовић, наводи да се уз донације из
ЕУ и чешке владе прави лабораторија за испитивање производа
који су у последње време брендирани - сјеничког сира и пршуте.
У Сјеници ће ускоро студирати будући агрономи, а план је да се
студије у завичају обезбеде и за будуће ветеринаре. Нетакнута
природа је предност, али и мана, као у случају Парка природе Голија. Општинари кажу да инвеститори дуго чекају на дозволе које
стижу са републичког нивоа.
„Голији припада пет општина. То је велики простор и ми морамо да се ујединимо и нађемо заједничког стратешког партнера,
сви заједно“, истиче Вулић Пашајлић, председник Општине Рашка.
Економски интерес је заједнички и изнад свих дневно-политичких размирица, оцењују у невладином сектору. Помоћ државе
неопходна је првенствено због неразвијене инфраструктуре. У питању су општине у којима су плате и пензије најниже, а општински буџети без новца за веће инвестиције.
А.Б.

Изградња поверења
Савет за инклузивно управљање - ЦИГ је међународна
невладина организација која промовише инклузивно управљање и омогућава конструктиван дијалог као средство подстицања међупартијске сарадње, међуетничког споразума и
спроводи анализе савремених политичких питања. Циљ активности ЦИГ је изградња поверења у демократске владајуће
институције и допринос кохезивности друштава.
У сарадњи Владе Србије, Европске уније, владе Швајцарске и Уједињених нација, пре две године почела је реализација
програма развоја општина југозападне Србије који је обухватио
Нови Пазар, Сјеницу, Тутин, Нову Варош, Прибој и Пријепоље.
Предвиђена су улагања у развој планине Голије, изградњу депоније за Нову Варош, Прибој и Пријепоље, као и заштиту река
Ибар, Лим и Рашка.
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Сајмови запошљавања

САРАДЊА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И НСЗ

Сматрам да је ово добра прилика за повезивање са послодавцима и надам се да ће таквих прилика бити
више – каже један од учесника сајма запошљавања у Новом Саду
Филијала Националне службе за запошљавање у Панчеву, захваљујући добро осмишљеној сарадњи са локалном самоуправом,
организовала је половином априла први сајам запошљавања у општини Алибунар. Учествовало је више од 20 послодавца који су понудили око 100 слободних радних места из различитих подручја рада.
Своје радне биографије имали су прилику да приложе: пекари, административни радници, геронтодомаћице, помоћни радници, медицински радници, продавци, водоинсталатери, грађевински радници,
багеристи, руковаоци грађевинским машинама, возачи, радници на
рециклажи, дипломирани економисти, социјални радници, инжењери безбедности на раду... Сајам је постио велики број незапослених,
али и оних који траже промену посла. Такође, сајам су посетили и
ученици основних и средњих школа који су се у оквиру програма
професионалне оријентације упознали са потребама тржишта рада
за одређеним занимањима.
Манифестацију је отворио Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски. Он је истакао да је општина Алибунар своју конкурентност показала са две
релативно велике инвестиције, које ће допринети већем запошљавању.

У оквиру сајма одржана је и трибина „Мере активне политике запошљавања у 2013. години“, коју су организовали Покрајинска служба за запошљавање и Филијала НСЗ Панчево, у сарадњи са општином
Алибунар. У име домаћина, учеснике скупа поздравио је Душан Јовановић, председник Општине Алибунар, који је нагласио значај бројних подстицајних мера које се реализују са свих нивоа власти. Он је
такође указао на значај Споразума о формирању Регионалног савета
за запошљавање општина Вршац, Бела Црква, Пландиште и Алибунар, који између осталог, треба да допринесе бољој покретљивости
радне снаге у региону.
Заменица директора Покрајинске службе за запошљавање,
Снежана Седлар представила је актуелне јавне позиве Националне
службе за запошљавање, са посебним освртом на постицајне мере
које су усмерене ка послодавцима. Поред тога, она је истакла настојања Покрајинске службе за запошљавање да се кроз јачање сарадње са послодавцима и свим релевантним институцијама створи
амбијент који ће допринети побољшању ситуације на тржишту рада.
Директор филијале Панчево, Синиша Кнежевић изнео је податак
да је кроз различите програме запошљавања, током прошле годи-

Сајмови ове недеље
Филијала НСЗ Ваљево позива послодавце и незапослена лица на Сајам запошљавања, који ће бити одржан у петак,
26. априла 2013. године, од 11 до 14 часова, у „Омни центру“ у
Ваљеву. И Филијала НСЗ Пожаревац ће 25. априла организовати сајам запошљавања, први у овој години, у великом холу
Центра за културу у Пожаревцу, са почетком у 11.00 сати.
Учешће на сајму до сада је пријавило 17 послодаваца са исказаним потребама за око 130 слободних радних места.
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не, у Општини Алибунар запослено 45 лица и најавио потписивање
Споразума између Филијале НСЗ Панчево и Општине Алибунар, чији
циљ је јачање сарадње у реализацији мера активне политике запошљавања.
Крајем прошле седмице у западном холу СПЕНС-а у Новом Саду
одржан је 11. Сајам запошљавања у заједничкој организацији Града
Новог Сада и Националне службе за запошљавање (НСЗ) - Филијале
Нови Сад. Непосредан контакт са послодавцима остварило је две и по
хиљаде људи.
На Сајму су учествовала 34 послодавца са понудом од 350 слободних радних места. Незапосленима је пружена шанса за запослење
у економској, комерцијалној, трговачкој, правној, машинској, електротехничкој, грађевинској, саобраћајној, технолошкој и прехрамбеној струци. Прилику да пронађу посао имали су и преводиоци,
менаџери, архитекте, референти у осигурању, референти за људске
ресурсе, дипомирани. инжењери заштите животне средине, информатичари, веб дизајнери, журналисти, монтери намештаја, кожари,
хигијеничари и магационери. Исказане су и потребе за ангажовање
особа са инвалидитетом на раднима местима портира и радника на
одржавању.
Највеће интересовање посетилаца забележено је на штандовима
Универекспорта и Меркатора.
„Планирамо проширивање ланца малопродаје у Новом Саду у
наредних пола године и у те сврхе потребни су нам продавци за рад
на такозваној „белој линији“ - одељењу деликатеса, готових јела и пекаре, као и касири“, објаснила је Ана Видовић, асистент у Сектору људских ресурса у Универекспорту. Она је истакла да је на „белој линији“
веома битно поштовање ХАСАП стандарда који регулише процедуре
рада са храном. Изразила је, такође, задовољство учешћем на сајму, с
обзиром да се за посао у Универекспорту пријавило преко 260 особа.
„Сматрам да је ово добра прилика за повезивање са послодавцима и надам се да ће таквих прилика бити више“, казао је Б. Тепић,
економиста по струци, који је на сајму одлучио да се пријави за ангажман на пословима комерцијалисте и рад у осигуравајућим кућама. Журналиста Б. Зарић се заинтересовала за понуду Епицентра за
учешће на пројектима.
„Заказан ми је информативни разговор у вези са послом који ће
бити обављен сутра у Епицентру, где ћу добити више информација.
Имам радно искуство у струци у оквиру приправничког стажа на ТВ
„Рубин“ у Кикинди, на који сам упућена од стране Националне службе за запошљавање“, прича она.
Посетиоци су информисани о услугама Службе кроз непосредну
комуникацију на штанду Филијале НСЗ Нови Сад и путем информативног материјала. У склопу манифестације одржана је и тематска
трибина на тему вербалне и невербалне комуникације коју је водила Мр Оливера Вуковић, саветник за професионалну оријентацију и
планирање каријере.
Више од 30 послодаваца који намеравају запослити око 200
радника учествовало је на сајму запошљавања који је 19. априла у
Спортском центру организовала Филијала НСЗ у Бору. Тражили су се
радници у угоститељству, грађевини, агенти осигурања, саобраћајни
техничари, дипломирани правници, дипломирани економисти, електроинжењери и већи број НК радника.
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Улагања у пољопривреду Србије

ДОЛАЗЕ (ЛИ)
ВЕДРИЈИ ДАНИ ЗА АГРАР

Већ у овој години почеће реализација уговора постигнутих са Уједињеним Арапским Емиратима,
чија укупна вредност само у области пољопривреде износи 800 милиона долара. Планирана је израда
система за наводњавање, јачање речних лука, изградња карго центра, а од посебног значаја је највљена
могућност запошљавање већег броја људи

В

одећа агроиндустријска компанија Уједињених Арапских
Емирата „Ал Дахра“ у оквиру заједничког улагања инвестираће око 200 милиона евра у осам пољопривредних
државних газдинстава, од чега је половина предвиђена
за инвестиције у нове системе за наводњавање, како би
подигла продуктивност производње, а 100 милиона евра ће бити
уложено у преузимање 80 одсто удела у осам државних пољопривредних предузећа. Република Србија ће са 20 одсто удела у власништву и даље остати сувласник.
У Министарству финансија и привреде истичу да ће, захваљујући овом аранжману, српска пољопривреда добити инвеститоре који тренутно располажу највећим капиталом у свету, и
да је управо капитал и увођење најсавременијих агротехничких
мера, оно што деценијама недостаје да би плодна српска земља
дала максималне приносе.
Партнер из Абу Дабија се овим уговором обавезао да уложи
100 милиона евра у агротехнички развој и изградњу комплетне
инфраструктуре за наводњавање на површини од око 14.000 хектара, која се налази у поседу или у закупу пољопривредних газдинстава која су предмет заједничког улагања, а намера му је да
инвестира и у изградњу нових фабрика за прераду хране. Очекује
се да ове године почну радови у Војводини и Мачви, а да већ следеће године буду проширени и на централну Србију.

Много нерешених проблема

Ал Дахра ће поред подизања капацитета у пољопривредним
комбинатима упослити и домаће пољопривреднике као кооперанте, јер намерава да вишкове производа пласира на инострана
тржишта, користећи своју трговачку мрежу коју има у великом
броју земаља.
Истовремено, компанија из Уједињених Арапских Емирата намерава да инвестира и у изградњу логистичких центара за
извоз пољопривредних производа, пре свега у изградњу потпуно
нових лучких капацитета у Панчеву.

Улагања у нова радна места
Представници „Ал Дахре“, водеће агроиндустријске компаније из Уједињених Арапских Емирата, обишли су недавно
неколико пољопривредних комбината у Србији, међу којима
су „Војводина“ у Старчеву, и „Драган Марковић“ у Обреновцу. С
тим у вези потпредседник Владе Александар Вучић је недавно
изјавио да су договорена заједничка улагања у пољопривреду,
али и закуп пољопривредног земљишта. Према његовим речима, „од тога ће велику корист имати пољопривреда у Србији,
јер је у плану израда система за наводњавање, јачање речних
лука, изградња карго центра, а посебно запошљавање већег
броја људи“.
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Према оценама економиста који се баве пољопривредном
производњом, тренутна ситуација у српском аграру је јако лоша.
Бруто вредност пољопривредне производње у Србији с просечним приносима могла би да буде 12 милијарди евра, али према
проценама Економског института из Београда она сада износи
око 4,5 милијарди евра, чини 25 одсто извоза и генерише трећину
запослених. Према резултатима последњег пописа пољопривреде у Србији има 631.122 пољопривредних газдинстава, од чега су
628.555 породична.
Просечно газдинство има 4,5 хектара земљишта, поседује један двоосовински трактор, гаји једно грло говеда, четири свиње,
три овце, 26 грла живине и једно пчелиње друштво. Поређења
ради, један пољопривредник у Србији храни 15 људи, а у Немачкој
156, што показује какво је стање у српском аграру, истичу економски стручњаци, али се сви слажу да, иако треба бити обазрив, Србија ни једног тренутка не сме изгубити инвестиције које јој могу
помоћи.
Прошла година је била посебно лоша по пољопривреду због
јаких раних пролећних мразева, недовољне агротехнике и гомиле
наслеђених и нерешених проблема. Коначни резултати за прошлу
годину, које је изнео Војислав Станковић, саветник за пољопривреду председника Привредне коморе Србије, а који су основа за
израду биланса и стопе раста пољопривредне производње у 2013.
годину, актуелни су и од великог значаја. Укупна вредност бруто пољопривредне производње у Србији, у прошлој години процењена је на 4,82 милијарде долара, што је за 21,67 одсто мање од
реализоване у 2011. години. Веома лоше, показало се у анализи,
прошла је биљна производња која је лане вредела 2,99 милијарди
долара, што је представљало пад од 30,7 одсто у односу на претходну годину, са учешћем од 62,1 одсто у оствареној вредности
укупне аграрне производње.
У укупној производњи жита су учествовала са 1,34 милијарде
долара и са учешћем од 44,8 одсто у укупно оствареној вреднос-
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ти биљне производње. Та производња била је мања у односу на
претходну годину за 36,29 одсто. Вредност производње индустријског биља била је 422 милиона долара и оно је учествовало
у биљној производњи са 14,1 одсто, али је то мања производња за
25,3 одсто у односу на претходну годину. Повртарска производња
била је вредна 502 милиона долара са учешћем од 16,77 одсто и
смањеном производњом за 25,30 одсто. Крмно биље је вредело 188
милиона долара и имало је смањену производњу за 23,89 одсто.
Вредност воћарске производње је 450 милиона долара са учешћем
у производњи од 15,04 одсто, али и са падом производње од 27,54
одсто. Вредност виноградарске производње била је 90 милиона
долара, са учешћем од око три одсто и са падом производње у односу на претходну годину од 18,92 одсто.

Пољопривредне машине и трактори
Спољнотрговинска размена производа произвођача
пољопривредних машина у прошлој години, била је вредна
208,60 милиона долара. Од тога је извоз био 42,61, а увоз 165,99
милиона долара. Дакле, покривеност увоза с извозом била
је 25,67 одсто, а спољнотрговински дефицит 123,38 милиона
долара. Групација произвођача пољопривредних машина и
трактора највећи извоз у прошлој години остварила је на тржиште Етиопије од 10,88 милиона долара, Босне и Херцеговине од 7,03 милиона долара, Хрватске од 3,44 милиона долара,
Руске Федерације од 2,24 милиона долара и Мађарске од 1,97
милиона долара. Када је реч о увозу, највећи је био из Немачке, вредан 52,47 милиоан долара, затим Италије 24,16 милиона
долара и Белорусије 17,53 милиона долара.

„Наслеђени и још нерешени проблеми из претходног периода
доприносе да пољопривредна производња, већ дужи низ година,
има изражене осцилације и да остварује спорији раст у односу
на своје објективне производне могућности и значај у економској структури земље. Пад физичког обима производње посебно
долази до изражаја у условима постојећег, екстензивног начина
производње, у коме се и неповољни климатски услови екстремно
испољавају. При томе, аграрна производња у протеклој економској години била је под великим климатским утицајем“, наглашава Станковић.
Српска сточарска производња лане је вредела 1,83 милијарде
долара, што представља пад од само 0,81 одсто у односу на 2011.годину, са учешћем од 37,9 одсто у бруто оствареној вредности укупне пољопривредне производње. Вредност говедарске производње
у 2012. години износи 796 милиона долара и његово учешће је
43,50 одсто у укупно оствареној вредности сточарске производње,
што је пад од 0,62 одсто. Вредност производње у свињарству лане
је била 608 милиона долара са учешћем у сточарској производњи
од 33,22 одсто али и са падом производње од 6,32 одсто.
Вредност живинарске производње у прошлој години је 286
милиона долара са учешћем од 15,63 одсто у укупној сточарској
производњи, и то је раст чак од 5,11 одсто. Раст производње бележи и овчарство од 8,11 одсто и вредност његове производње у
2012. години била је 120 милиона долара, са учешћем у укупном
сточарству од 6,56 одсто. Највећи раст производње забележен је
у пчеларству чак од 66,67 одсто. Вредност његове производње у
прошлој години је 20 милиона долара са учешћем од 1,09 одсто у
укупној сточарској производњи Србије.

Бесплатна публикација о запошљавању

Застарела пољопривредна механизација
Према речима Бранислава Гулана, новинара који се дуго бави
темама које су у вези са пољопривредом, из Групације произвођача пољопривредних машина и трактора Удружења за металску и
електро индустрију Привредне коморе Србије, такође је апеловано
да је пољопривредна механизација у Србији застарела, и да у просеку има око 20 година, па је за њену обнову потребно годишње у
рад уводити око 15.000 трактора.
Домаћа производња трактора и комбајна је готово угашена.
Најбољи доказ таквог стања је чињеница да се у Републици Србији
производњом трактора сада баве само два привредна друштва
и то Индустрија машина и трактора Нови Београд и Индустрија
мотора Раковица. На четири увезена трактора у Србији данас,
тек један стиже из домаће производње. Иначе, да би се обновила
застарела пољопривредна механизација, а то је више од 400.000
трактора у Србији, потребно је да се годишње у производњу уводи око 15.000 нових трактора. Овакво стање последица је непостојања дугорочне стратегије у пољорпвиреди, јер се са доласком
сваког новог министра у овој стратешкој грани, стварао нови програм, који је веома кратко трајао, односно само онолико колико је и
министар био на функцији.
Проблеми ове индустрије су неликвидност, незапосленост,
али и непостојање воље да се пољопривредна механизација производи у Србији. У земљу углавном стиже половна механизација,
сумњивог квалитета, која угрожава домаћу производњу. Зато је
неопходно окренути се обнови производње пољопривредне механизације у земљи, наравно, уз подршку државе, између осталог је
закључено на седници Групације произвођача пољопривредних
машина и трактора Удружења за металску и електро индустрију
Привредне коморе Србије. Посебно је наглашено да су пољопривреда и енергетика кључни елементи националног суверенитета
и гране у којима треба бити веома опрезан када су у питању инвестиције.
СМЦ

Кооператива са Французима
Представници француске компаније Пирбери (Pureberry)
посетили су општину Ивањица и у разговору са представницима локалне самоуправе изразили намеру да улажу у пољопривредну производњу на овом подручју. Према речима председника општине, Миломира Зорића, власница француске
компаније Сања Ларсон је, након обиласка терена и разговора
с произвођачима, показала интересовање за улагање у сектор
производње јагодичастог воћа и откуп шумских производа.
Окосницу улагања чинили би сопствени засади на више од 30
хектара, а оно што је најважније, су најављена дугорочна улагања и кооператива с пољопривредним произвођачима који
ће имати прилику да део садница и система за наводњавање,
мрежу за заштиту и фолију плаћају плодом. Гарантован ће
им бити и откуп произведених количина. Реализацијом овог
пројекта, запослио би се велики број људи на породичним газдинствима, а веома брзо се очекује и потписивање протокола
о сарадњи.
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Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

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

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

