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Безбедност и здравље на раду

ВЕЋА СИГУРНОСТ,
БОЉА КОНКУРЕНТНОСТ

Заједно са јачањем свести о значају људских ресурса и њиховом
доприносу вредности сваке компаније, у савременом пословном
свету све више долази до изражаја и свест о значају заштите
здравља запослених и безбедности на раду

Сајмoви запошљавања у
Зрењанину и Београду

ТИМ ЗА УСПЕХ

Само заједничким напорима могу се на прави начин дефинисати
потребе предузетника, усмерити запошљавање, промовисати
постигнућа у циљу даље мотивације појединаца и унапредити услови
живота у локалној средини

Немачки модел стручног образовања

СТВАРАЊЕ
ЗАНАТСКЕ ЕЛИТЕ

Ако и у Србији буде усвојен модел занатског образовања као у
Немачкој, ученици ће део наставе имати у школи, а практични део у
предузећима
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Стручњаци који анализирају узроке повреда на раду
кажу да човек, једноставно речено, није створен да ради у
ваздуху, под земљом или под водом и истичу да се ту несреће дешавају, без обзира на примену свих безбедносних
мера. Анализа тешких повреда на раду са смртним исходом указује да се највећи број несрећа дешава у грађевинарству, јер радници раде на великим висинама, неретко
су притиснути роковима, а за ове послове често се ангажује
неквалификована радна снага. Највише страдају радници
са трећим и четвртим степеном стручне спреме, а више
од половине смртних случајева на раду чине радници „на
црно” и на одређено време.
Краљевина Норвешка је издвојила 740.000 евра за
пројекат побољшања безбедности на раду у Србији. Први
део је искоришћен 2010. године, у првој фази израде студије
изводљивости, за формирање Центра за побољшање безбедности и здравља на раду у фирмама из области грађевинске и дрвно-прерађивачке индустрије. Други део, од
250.000 евра, додељен је као донација за побољшање услова рада у 10 предузећа која се баве производњом текстила,
предива, коже и обуће.
Искуства земаља у региону су показала да високи стандарди у заштити здравља радника доприносе повећању
продуктивности и побољшању конкурентности компанија.
Према речима амбасадора Краљевине Норвешке у Србији,
Нилса Рагнера Камсвага, норвешка искуства су показала
да компаније са веома високим стандардима безбедности и
заштите здравља на раду привлаче најбоље раднике.
„Од кандидата очекујемо да знају шта желе, да имају
конкретна питања, да знају добро да се представе за кратко
време. Важне су нам вештине и компетенције кандидата”,
истиче Татјана Лудошки, задужена за људске ресурсе у
зрењанинској фабрици „Дијамант”, једном од 20 послодаваца који су на Сајму запошљавања у Зрењанину понудили
182 слободна радна места. Уз „Дијамант”, који ће запослити
50 сезонских радника, међу сајамским понудама посебно
се истакла и италијанска фабрика предива „Фулгар”, којој
је за рад у новом погону потребно 40 радника. На Сајму запошљавања и изложби предузетништва, одржаним у просторијама београдске општине Раковица, радне биографије
предало је више од 2.000 људи. Организатори су задовољни
одзивом, а поједини послодавци истичу да нови радници
могу одмах почети са послом.
„Изузетно је важно да је привреда укључена у оно
што се дешава у образовању у некој земљи, јер је једна од
најважнијих ствари да човек који је образован и обучен
има после и могућност запошљавања. Дуални систем школовања у Немачкој траје од две до 3,5 године и полазници
прво потписују уговор са компанијом у којој ће се едукација обављати. Теоријска настава, за коју је задужена држава, обавља се у школама и траје један до два дана недељно,
док је за практичну обуку у компанијама резервисано три
или четири дана. Особа која прође овај систем се потпуно
уклапа у тржиште рада, а најчешће остаје да ради у компанији у којој се обучавала”, каже Јорк Сиверс, који је у Немачкој индустријској и трговинској комори надлежан за обуку
и дуално образовање. Полазници тако са сигурношћу могу
да рачунају на радно место, а привреда има гаранцију да
је обезбедила квалификовану радну снагу каква јој треба.
Редакција
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Органска производња хране у Србији

БУДУЋНОСТ НА
МАЛИМ ГАЗДИНСТВИМА
Министарство пољопривреде даје за 40 одсто веће субвенције за гајење органске хране, у односу
на конвенционално гајене усеве и стоку, што је додатна погодност за произвођаче

Н

а јубиларном 80. међународном пољопривредном
сајму у Новом Саду, Национално удружење „Сербиа органика”, под покровитељством Министарства пољопривреде, представило је своје чланове - преко 35 учесника органске производње: пољопривредна газдинства,
произвођаче, прерађиваче, дистрибутере, сертификационе куће,
институте, центре за органску производњу, као и локална и регионална удружења. Поред директног контакта са произвођачима,
заинтересовани посетиоци могли су да се информишу о органској
производњи, где се могу набавити органски производи, како се
препознају, а доступна је била и литература о органском гајењу
повртарских, ратарских и воћарских култура.

Међу учесницима су се нашла и два најстарија удружења
органских произвођача - „Терас” из Суботице и „Витас” из Руме.
На сајму су се представила и пољопривредна газдинства која су
водећа у производњи поврћа и других производа: „Мамужић” из
Љутова, „Возар” из Кисача, „Стојановић” из Кикинде, „Шокшић” из
Зрењанина, „Фараго” из Орома код Кањиже, итд. Посетиоци сај-

Велика шанса
Органска производња велика је шанса за Србију, тим пре
што могућности које имамо у овој грани пољопривреде нисмо још довољно искористили, односно, далеко смо од нивоа ЕУ,
оцењено је на Пољопривредном сајму. У систему органске производње у Србији, како је објаснио др Милан Адамовић, научни
саветник у Центру за развој нових материјала за пољопривреду и екологију, налази се само 0,3 одсто површина, док је у ЕУ
овај проценат знатно виши - достиже четири одсто.
„Управо мале површине на којима се производи органска
храна дају шансу Србији да ухвати корак са светом, а то је шанса пре свега за мала газдинства, пошто је органска производња
погодна за мале поседе”, рекао је Адамовић на конференцији за
новинаре, коју је подовом конкурса за најбољи пројекат из области органске производње хране - „Милион динара за најбољу
идеју“, организовала НЛБ банка из Београда.
„Органском производњом код нас се бави око 4.000
пољопривредника. Имамо пет центара за развој, а на факултетима се оснивају одсеци и припремају специјалистички курсеви за ову грану пољопривреде. Све ово даје нам врло добре
шансе да напредујемо”, рекао је Адамовић, уз напомену да
Министарство пољопривреде даје за гајење органске хране 40
одсто веће субвенције у односу на конвенционално гајене усеве
и стоку, што представља додатну погодност.

ма могли су уживати у соковима које производи „Здраво органик”
из Селенче, нерафинисаним уљима, намазима, кандираном воћу
и великом броју врста сирћета „Сунцокрета” из Хајдукова. Производе од ароније представили су „Конимекс” из Београда, „Аронија
Вита” из Старе Пазове и „Винерс хелт енд инвест”. „Репро трејд”
из Новог Сада представио је интегралну тестенину, корнфлекс и
мешавине брашна, „Бијонд” (Beyond) производе од органске соје,
„Цоја - промет” из Алексинца сушено воће и печурке, Пчелињак
„Ковачевић” производе од меда, а производе од хељде, хељдино
брашно и јастуке пуњене хељдиним љуспицама Јекослав Пурић и
фирма „Агро златар” из Нове Вароши. Са незагађених и заштићених терена стигли су чајеви које производи фирма „Еко лајф МД
плус” из Гаџиног Хана.

Расте продаја
Продаја органске хране у великим трговинским објектима
бележи континуирани раст и изнад је просека повећања продаје у Србији који износи од два до три одсто годишње. Најпродаванији производи из групе органских производа су сокови,
тофу сиреви, маслиново уље, разне врсте пахуљица, наводе у
„Меркатору”, док су у „Делезу” најтраженији сок од дивљих боровница, органски корнфлекс и органски напитак од овса.

Као дистрибутери органских производа истакли су се „Бијонд”
из Ниша и „Биошпајз” из Београда, са великом понудом житарица,
махунарки и чајева, као и „Димитри трејд ком”, са занимљивим
производима од конопље. Међу учесницима су били произвођачи
и дистрибутери средстава за оплемењивање земљишта и исхрану
биљака, средстава за заштиту биља у органској производњи, као и
произвођачи органских семена: „Агроуник” из Београда, Институт
за повртарство из Смедеревске Паланке, „Арум” из Деча и „Супериор” из Велике Плане.
Више о контроли и сертификацији у органској производњи
посетиоци су могли сазнати од представника сертификационе
куће „Органик контрол систем” из Суботице. Институт „Тамиш” са
пољопривредном стручном службом и Институт за повртарство
из Смедеревске Паланке, такође су учествовали на Изложби органске производње, а свој едукативни програм представио је и
Универзитет „Едуконс” из Сремске Каменице и њихов Факултет
еколошке пољопривреде.
СМЦ

Локалне самоуправе у процесу европских интеграција

ВЕЛИКИ КОРАК

„Најважнији корак који је Србија начинила у претходном периоду је преношење прихода са централног
на локални ниво, што је срж и показатељ праве децентрализације”, истакла је министарка регионалног
развоја и локалне самоуправе Верица Калановић, на недавно одржаном скупу о могућностима
децентрализоване сарадње у процесу проширења Европске уније
Стална конференција градова и општина, у сарадњи са Саветом европских општина и региона (CEMR) и француском секцијом
истоимене организације (AFFCCRE), организовала је недавно скуп
на тему: „Улога децентрализоване сарадње у процесу проширења
Европске уније”. Том приликом одржан је и први састанак Платформе за проширење Европске уније Савета европских општина
и региона. У оквиру заседања овог радног тела, којим председава
Стална конференција градова и општина, било је речи о улози и
значају активног укључивања и учествовања локалних самоуправа у процесу европских интеграција.
У другом делу заседања уследила је панел дискусија о улози и значају децентрализоване сарадње у контексту европских
интеграција, под окриљем Комисије за проширење Француске
секције Савета европских општина и региона. Посебан акценат
стављен је на представљање примера добре праксе у области
француско-српске сарадње, која се реализује посредством како
билатералних фондова, тако и фондова Европске уније. Поред билатералних програма, посебна пажња посвећена је могућностима децентрализоване сарадње кроз европски програм „Европа за
грађане и грађанке”.
Учесницима конференције у уводном делу обратили су се:
Верица Калановић, министарка регионалног развоја и локалне
самоуправе у Влади Републике Србије, Милан Пајевић, директор
Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије,
Франсоа Гзавије Денио, амбасадор Републике Француске у Србији, Зоран Антић, заменик председника СКГО и градоначелник
Врања, Фредерик Валету, градоначелник Фонтенблоа (Француска) и представник Делегације Европске уније у Србији.
У наставку скупа, између осталих, учешће су узели Жељко
Ожеговић, члан Градског већа града Београда, Ђорђе Станичић,
генерални секретар СКГО, Дејан Ковачевић, председник Општине
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Стари град (Београд), Ивана Ћирковић, директорка Канцеларије
за сарадњу са цивилним друштвом при Влади Републике Србије,
Небојша Крстић, председник Општине Медијана (Ниш) и Зоран
Перишић, градоначелник Ниша.
Обраћајући се учесницима скупа „Улога децентрализоване
сарадње у процесу проширења Европске уније”, министарка регионалног развоја и локалне самоуправе посебно је нагласила да су
Србији потребни активни људи, иницијативе са локала и одговорна локална власт која истински брине за потребе грађана.
„Све што може да се обави на локалном нивоу, ту и треба да
се обавља, а само они послови за чије обављање локалне самоуправе немају довољно капацитета, треба да се обављају на вишим
нивоима власти”, рекла је министарка и нагласила да је задатак
централне власти да створи амбијент и оквир да се уставно право
грађана на локалну самоуправу користи у пуном капацитету.
Недавно је конституисан Национални савет за децентрализацију, који у наредном периоду, према речима министарке, мора да
има већу улогу у подизању капацитета институција које се баве
овим процесом. Формирана је и Комисија за финансирање локалних самоуправа, чији је задатак обезбеђивање и унапређење
транспарентног система финансирања општина и градова.
„Најважнији корак који је Србија у овом процесу начинила је
преношење прихода са централног на локални ниво, што је срж
и показатељ праве децентрализације”, истакла је министарка
Калановић и најавила да ће до краја године Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе припремити стратегију
децентрализације. Осврнувши се на тренутну ситуацију у Србији,
министарка је истакла да су неке локалне самоуправе способне
да обављају надлежности, решавају проблеме и обезбеде одрживост. Код таквих самоуправа које имају капацитете, даља децентрализација је више него пожељна. Локалне самоуправе које
немају капацитете морају бити ојачане и укључене у даљи процес децентрализације, због чега је формиран заједнички Консултативни комитет, састављен од представника Србије и Комитета
региона ЕУ.
„То је велики корак у припреми локалних и централних власти
за јачање капацитета локалних самоуправа, што је неопходно за
даљи процес децентрализације у Србији, успостављање дијалога
са Европском унијом и за што боље коришћење претприступних и
структурних фондова ЕУ намењених равномерном регионалном
развоју”, закључила је Верица Калановић.
„Француска сматра да је Србија у великој мери испунила услове Европског савета за почетак приступних преговора и залаже
се за брзо остварење услова везаних за бриселски споразум, како
би се то конкретизовало”, рекао је француски амбасадор у Београду Франсоа Гзавије Денио.
Денио је подсетио да су Београд и Приштина 19. априла у
Бриселу постигли споразум о нормализацији односа и оценио да
је тај тренутак био прекретница која ће обезбедити трајни мир у
региону, што је, како је додао, у свом извештају препознала и Европска комисија, давши препоруку за отварање преговора.
СМЦ
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Акција прикупљања електронског отпада

ЗДРАВО,
ИСПЛАТИВО
И ЧИСТО

Рециклажа је најбоље решење за животно
окружење, јавно здравље и економију. Различите
врсте е-отпада садрже око 60% метала, 30%
пластике и мање од 10% стакла. Е-отпад
представља добар извор различитих сировина које
су све мање доступне у природи

О

ве године поново је заживела јединствена акција на нашим просторима „Кеш за треш”, коју је покренула фирма „Сет рециклажа” из Београда. Уколико имате старе,
дотрајале уређаје, позовите „Сет рециклажу” и на вашу
адресу доћи ће радници из „Сет”-а, однети уређаје које
имате, а који вам не требају и дати вам новац. На тај начин штитите животну средину, уносите ред у своје домове, подруме и терасе,
а истовремено и зарађујете. У просеку, сваки становник Београда
произведе 1,2 кг отпада дневно. Без обзира на кризу, све чешће
можемо чути и више него алармантне податке о загађењу наше
планете. Ипак, и код најсавеснијих и еколошки освешћених међу
нама, свакодневне обавезе и проблеми најчешће потисну ову причу у други план - не стижемо да бринемо о пластичној кеси или
флаши које ће се разграђивати наредних 500 година.
Рециклажа подразумева процес којим се отпад прерађује у
основну сировину која може послужити за производњу истих или
других производа. Све већи притисак јавности у погледу заштите околине и очувања природних ресурса утицао је на повећање
трошкова збрињавања отпада, подстичући на тај начин и развој
технологија рециклаже. Томе је погодовало и сазнање о коначним залихама необновљивих сировина и потреби њихове рационалне потрошње. Електронски отпад је постао проблем великих
размера. Веома је опасан, јер садржи преко хиљаду различитих
супстанци од којих су многе отровне и стварају озбиљно загађење
приликом одлагања. Као друго, ствара се у алармантним количинама, јер производи ове врсте веома брзо застаревају.
Електронски отпад састоји се од широког и растућег спектра
одбачених и дотрајалих електронских апарата и опреме (апарати
из домаћинства: фрижидери, клима уређаји, мобилни телефони,
хај-фај уређаји, телевизори, рачунари и слично). Поред тога, може
се рециклирати опрема за осветљење, различити аутомати, меди-

цински уређаји, опрема за рекреацију и спорт, електрични алати.
У погону за рециклажу прве фабрике за рециклажу е-отпада рециклирају се све врсте отпада.
Рециклажом е-отпада се спречава загађивање природе опасним и отровним елементима и драстично смањује количина отпада који се мора коначно одложити на депоније, чиме се век искоришћења постојећих депонија практично удвостручује и смањује
потреба за изградњом нових. Одбачени електронски и електрични
уређаји из домаћинстава и предузећа у великом броју случајева
се могу прерадити у сировине потребне за већ постојеће производње, што долази до изражаја када је цена тих сировина висока.
Рециклажом е-отпада долази и до значајне уштеде електричне
енергије, јер се прескаче део технолошких процеса неопходних
при преради природних сировина, као што су вађење руде, флотација, прерада нафте и друго.
Рециклажа је најзначајнији вид заштите животне средине.
Неправилно одбацивање и поступање са е-отпадом може значајно угрозити животну средину, с обзиром да се у једном електронском уређају може наћи између 600 и 1000 токсичних компоненти. Рециклажом електричног и електронског отпада се постиже
правилан третман, чиме се добијају вредне секундарне сировине,
а правилно поступа са штетним материјама и самим тим штити
животна средина.
Акција је тренутно актуелна на територији Београда, али
ће временом заживети и у осталим деловима земље. „Сет рециклажа” позива све заинтересоване за индивудуални рад да се
прикључе сакупљачкој мрежи, како би одлагање употребљених
електричних и електронских производа било могуће и доступно
на територији целе Србије.
			
СМЦ

Најбоље решење за окружење
Рециклажом компјутера тешког око 30кг добија се чак 25кг сировина прве категорије које се могу
вратити у производњу и 4,7кг сировина друге и треће категорије. Е-отпад садржи чисте и квалитетне сировине, као и јако опасне компоненте (олово, живу, арсен) које негативно утичу на здравље људи и животно
окружење уопште.
Већина људи купује нови телефон сваке две године, а више од 90% материјала мобилног телефона
може се рециклирати (не укључујући батерију). Правилним поступањем могуће је количину токсичног материјала смањити на свега 1%.
Глобални е-отпад расте по стопи од 5% годишње, што га чини најбрже растућим отпадом на планети. То значи да се сваке године
глобални е-отпад повећава за 50 милиона тона, а сваког сата одложи око 4.000 тона е-отпада.
ЦРТ монитори (монитори са катодном цеви) и телевизијски монитори имају у просеку 2-4кг олова, док је 40% олова на депонијама пореклом из потрошачке електронике. Могуће је поново употребити чак и до 70% ИТ отпада, што значи да се он може и мора
рециклирати. Рециклажа је најбоље решење за животно окружење, јавно здравље и економију. Различите врсте е-отпада садрже око
60% метала, 30% пластике и мање од 10% стакла. Самим тиме, е-отпад представља добар извор различитих сировина које су све мање
доступне у природи.
У Европи на сваких 30 хиљада становника постоји један сакупљачки центар.

Бесплатна публикација о запошљавању

29.05.2013. | Број 519 |

5

Безбедност и здравље на раду

ВЕЋА СИГУРНОСТ,
БОЉА КОНКУРЕНТНОСТ
Заједно са јачањем свести о значају људских ресурса и њиховом
доприносу вредности сваке компаније, у савременом пословном
свету све више долази до изражаја и свест о значају заштите здравља
запослених и безбедности на раду

У

склопу пројекта „Унапређење безбедности и здравља
на раду у Србији”, у Београду је 14. и 15. маја одржана
завршна међународна конференција и семинар на тему
„Статистички подаци у области безбедности и здравља
на раду” - регистар повреда на раду и професионалних
болести. На конференцији су учествовали представници земаља
из региона, Словеније, Хрватске, Бугарске, Црне Горе, Македоније, представници Републике Чешке, Међународне организације
рада, Европске агенције за безбедност и здравље на раду, као и
представници донатора пројекта - Краљевине Норвешке.
Конференцију су отворили државна секретарка у министарству рада, запошљавања и социјалне политике мр Стана Божовић
и амбасадор Краљевине Норвешке Нилс Рагнар Камсваг. Државна
секретарка је подсетила да су Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике - Управа за безбедност и здравље на раду
и Министарство здравља покренули иницијативу за увођење јединственог регистра повреда на раду и професионалних болести,
како би се овим подацима ефикасније управљало, односно како
би се ефикасније радило на смањењу броја повреда на раду и професионалних болести у Србији. Државна секретарка се том приликом захвалила донатору, Краљевини Норвешкој, на подршци и
нагласила важност регионалне сарадње.

Нови концепт
Прва фаза пројекта, чија је укупна вредност око 740.000
евра, односила се на имплементацију националних и европских
стандарда у области безбедности и здравља на раду. Најважнији
остварени резултат у овој фази је израда студије за увођење систематичног приступа едукције у области безбедности и здравља
на раду.
У другој фази пројекта, први пут у Републици Србији додељена су бесповратна новчана средства, у укупном износу од 250.000
евра, за десет регистрованих привредних субјеката из делатности
текстила, коже, обуће и предива. Уз испуњавање услова да као послодавци учествују са најмање 25% сопствених средстава, донацију су добили: „Јасипекс” д.о.о Суботица, МС д.о.о. Бајина Башта,

„Макс лајн фешн” д.о.о. Књажевац, „Патекс дизајн” д.о.о. Бабушница, „Обућа Павле” д.о.о. Бела Паланка, „Укус” д.о.о. Ковачица, ППП
„Богутово” д.о.о. Ариље, „Денис” д.о.о. Нови Пазар, „Ђорђо С” д.о.о.
Владимирци и „Митекс” д.о.о. Ариље.
У оквиру конференције представљен је нови концепт регистрације повреда на раду и професионалних болести у Србији.
Одржан је и округли сто на тему „Могућности сарадње у земљама
региона” и донети закључци о подношењу иницијативе за доношење заједничке платформе у области безбедности и здравља на
раду земаља у региону: Србије, Словеније, Хрватске, БиХ, Македоније, Црне Горе и Бугарске. Ова иницијатива биће поднета ради
усвајања и реализације платформе о сарадњи у области безбедности и здравља на раду земаља у региону, за период од 2014. до
2017. године. Иницијални текст платформе припремиће Република Србија, у својству домаћина завршне конференције, са циљем
усвајања до краја 2013. године.

Да се закон примењује, све би било у реду

Норвешка донација
Краљевина Норвешка је издвојила 740.000 евра за пројекат побољшања безбедности на раду у Србији. Први део је искоришћен 2010. године, у првој фази израде студије изводљивости, за формирање Центра за побољшање безбедности и
здравља на раду у фирмама из области грађевинске и дрвнопрерађивачке индустрије. Други део, од 250.000 евра, додељен
је као донација за побољшање услова рада у 10 предузећа која
се баве производњом текстила, предива, коже и обуће.
Искуства земаља у региону су показала да високи стандарди у заштити здравља радника доприносе повећању продуктивности и побољшању конкурентности компанија. Према
речима амбасадора Краљевине Норвешке у Србији, Нилса Рагнера Камсвага, норвешка искуства су показала да компаније
са веома високим стандардима безбедности и заштите здравља на раду привлаче најбоље раднике. „То су уједно и најбоље
компаније, а унапређење заштите здравља и безбедности на
раду унапредиће и конкурентност привреде Србије”, оценио је
норвешки дипломата.
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У изјави за „Послове”, Вера Божић Трефалт, директорка Управе за безбедност и заштиту здравља на раду, стање у овој области
оценила је као задовољавајуће:
„О безбедности на раду се сада бар пуно говори, а готово да
нема ниједног прописа који не помиње ову област, чак и у сфери
просвете или јавних набавки. Послодавци су схватили да ипак
морају да воде рачуна и издвајају средства за све што омогућава безбедан и рад који не угрожава здравље њихових радника.
Законодавни оквир је такође завршен, имамо довољно прописа
и када би се они примењивали, све би било у реду. Међутим, и
даље имамо велики број повреда на раду, као и велики број професионалних болести. Повреде на раду се не дешавају зато што се
радник повредио на машини, јер не зна њоме да рукује, него зато
што се импровизује обављање посла. Импровизације су присутне
на сваком кораку, и то треба уредити процедурама чија примена
мора бити обавезна. Још увек се дешава да имамо повреде на раду
зато што радник није носио заштитну опрему, а то је заиста недопустиво. Захваљујући донацији Краљевине Норевшке, едукован
је велики број послодаваца и запослених, добили смо и студију
изводљивости Центра за едукацију, а 10 фирми је битно побољ-
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шало услове и безбедност на раду. То је највећи доприноси овог
пројекта, за који верујем да ће подстаћи и друге.”
На питање шта су приоритети са становишта саме Управе,
Вера Божић Трефалт каже да се управо ради на изменама и допунама и Закона о раду и Закона о безбедности и здрављу на раду, у
плану су и нове едукације, али и подршка оснаживању медицине
рада.

повреда на раду са смртним исходом указује да се највећи број
несрећа дешава у грађевинарству, јер радници раде на великим
висинама, неретко су притиснути роковима, а за ове послове често се ангажује неквалификована радна снага. Највише страдају
радници са трећим и четвртим степеном стручне спреме, а више
од половине смртних случајева на раду чине радници „на црно” и
на одређено време.
„У периоду од децембра до 28. фебруара инспектори рада
извршили су 287 инспекцијских надзора поводом пријављених
повреда на раду - два надзора поводом смртних повреда на раду,
један надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом, два надзора поводом колективних повреда на раду, 220 надзора поводом тешких повреда на раду и 62 инспекције надзора
поводом лаких повреда на раду. У истом периоду извршено је и
5.489 инспекцијских надзора којима је било обухваћено 109.318
запослених, донето је 1.251 решење о отклањању недостатака,
донето је 95 решења о забрани рада на месту рада због опасних
појава које могу да угрозе безбедност и здравље запослених, поднет је 301 захтев за покретање прекршајног поступка и поднете су
три пријаве за покретање кривичног поступка против одговорних
лица, због основане сумње да су починили кривично дело изазивања опасности неспровођењем мера безбедности и здравља на
раду”, каже Драгољуб Пеурача.

Поуздане информације
Европска агенција за безбедност и здравље на раду доприноси да Европа постане безбедније, здравије и продуктивније
место за рад. Агенција истражује, развија и шири поуздане,
уравнотежене и непристрасне информације о безбедности и
здрављу и организује паневропске кампање о подизању свести. Установљена од стране Европске уније 1996. године, са седиштем у Билбау, Шпанија, Агенција окупља представнике
Европске комисије, владе држава чланица, организације послодаваца и запослених, као и водеће стручњаке из свих 27 држава чланица ЕУ и шире.

Човек није створен да ради у ваздуху, под
земљом или под водом
„Највећи број повреда дешава се у грађевинарству, а потом
у индустрији, пре свега прерађивачкој, металској и индустрији
пластичних маса. Најчешћи узроци смртних повреда на раду
су пад са висине, струјни удар, покретни делови машина, рад у
непрописно обезбеђеним ископима, као и непотпуно спровођење
мера безбедности и здравља на раду”, оценио је Драгољуб Пеурача, директор Инспектората за рад Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
Стручњаци који анализирају узроке повреда на раду кажу
да човек, једноставно речено, није створен да ради у ваздуху, под
земљом или под водом и истичу да се ту несреће дешавају, без
обзира на примену свих безбедносних мера. Анализа тешких

Инспекција рада обавља редовне и ванредне надзоре у којима инспектори рада ненајављено одлазе у фирме за чије послодавце сумњају да не поштују законске прописе и ангажују раднике
без уговора о раду. Ако инспекција затекне раднике који раде „на
црно”, доноси решење којим се послодавцу налаже да тог радника
обавезно пријави, односно да са њим закључи уговор о раду на
неодређено време. Поред тога, инспекција рада подноси захтев за
покретање прекршајног поступка код надлежног суда, а казне се
крећу од 800.000 до милион динара за правна лица, а за предузетнике до 600.000 динара. Нажалост, више од 50 одсто захтева
за подношење прекршајног поступка или застари или се изричу
казне испод законског минимума.
			
СМЦ

Исправљена неправда
Уставни суд је крајем прошле године прогласио неуставном одредбу Закона о здравственом осигурању, којом се повредом на раду сматра само она повреда која се догоди у процесу
рада. Повреде на путу од посла до куће и обрнуто поново спадају у повреде на раду. Тако је суд исправио неправду коју је,
пре годину дана, проузроковала спорна одредба. Такође, више
од 14 месеци запослени су за повреде које се догоде у доласку
на посао или одласку са посла ишли на обично боловање и добијали накнаду од 65 одсто зараде. Изменом закона сада имају
право на 100 одсто зараде.
Накнаду за повреду на раду исплаћује послодавац, а Републички фонд за здравствено осигурање уплаћује боловање
само у два случаја. У питању су повреде на раду код предузетника - на пример, таксиста, слободних уметника, власника
радњи и свештеника. Уколико је запослени био у фирми која је
у стечају, а већ је био на боловању због повреде на раду, онда и
такве повреде иду у потпуности на терет Фонда.
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Професионална оријентација

KАКО ОДАБРАТИ
ЗАНИМАЊЕ?

Први корак је детаљно информисање о врстама средњих школа и факултета, као и смеровима који се у
њима изучавају и занимањима за која припремају. Свако занимање тражи пожељан склоп способности,
особина личности и интересовања

В

елики број основаца и средњошколаца у овом периоду доноси одлуку о избору будуће школе и будућег занимања.
Поједини тинејџери још од малих ногу знају чиме ће се
бавити, те следе свој сан. Многи се одлучују на основу
талента који поседују или љубави према одређеној професији. Велику улогу у одабиру будуће школе и професије имају
и родитељи, па се многи одлучују да наставе њиховим путем и да
их наследе. Међутим, знамо и да велики број деце има потешкоће
у доношењу одлуке чиме ће се бавити. Управо оним неодлучним
дајемо пар савета који им могу олакшати избор.

ла веома важно да осим стрпљења, сталожености и потребе да помажу људима, поседују предзнања из хемије и биологије. За успех
у области електротехнике потребне су развијене опште интелектуалне и нумеричке способности, као и изражено интересовање за
технику и информатику. Архитектонска струка подразумева развијене способности схватања просторних односа, успех у техничком цртању, као и посебна естетска и техничка интересовања.
При избору средње школе и факултета, поред склоности и
интересовања, треба сагледати и могућности запослења. Идеална
ситуација је међу траженим професијама на тржишту рада пронаћи за себе инспиративно занимање. Уз љубав и склоност према
физици и астрономији лакше је, рецимо, пронаћи запослење као
професор физике него као астрофизичар. Ко воли хемију и добро
му иде тај предмет, може да размисли о профилу фармацеутског
техничара и фармацеута, будући да се ради о образовним профилима који су тражени већ дужи низ година. Брже се запошљавају и
стручњаци за финансије, инжењери електротехнике, информатике, машинства, математичари, наставници страних језика, лекари
с одговарајућим специјализацијама и сродна занимања на нивоу
високог образовања. У тражена занимања спадају и занатска занимања, попут столара, фасадера, армирача, а занимања са којима може да се започне сопствени бизнис и пристојно заради су и
обућар, кројач, инсталатер.

Први корак је детаљно информисање о врстама средњих школа и факултета, као и смеровима који се у њима изучавају и занимањима за која припремају. Свако занимање тражи пожељан
склоп способности, особина личности и интересовања важних,
а често и пресудних, за успех у тим областима рада, тако да би
ученици требало да размисле о својим интересовањима и склоностима, јаким и слабим странама у погледу школског успеха из
појединих предмета, као и неким личним особинама.
На пример, будући ученици економских школа и факултета
требало би, пре свега, добро да се сналазе са рачунањем, да воле
да раде са бројевима, док је за будуће ученике медицинских шко-

Препорука
Бројни погрешни избори занимања, разочарања, незадовољства, лутања и честе промене посла довољно говоре о значају питања - куда даље после школе. Са друге стране, ученици
основне школе, а често и ученици средње школе, нису довољно
зрели да би сами доносили одлуке о избору будућег занимања.
У узрасту од 15 или 17 година млада особа нема адекватну
слику о себи, својим могућностима и способностима, а не познаје ни ситуацију на тржишту рада, врсте послова и бројност
образовних профила који се нуде. Помоћ психолога који се бави
професионалном оријентацијом и пружа помоћ у наведеним
дилемама се препоручује.
Професионална оријентација је низ активности које психолог предузима да би стекао увид у способности ученика,
особине личности, интересовања и склоности, те да би након
тих информација могао дати препоруку и савет везан за даље
професионално усмеравање. Ове информације психолог прикупља путем интервјуа са учеником, као и применом различитих тестова.
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Деци која не знају шта која професија захтева од њих, прва адреса треба да буде школски психолог, али за савет могу да се обрате и саветницима за планирање каријере у свим већим филијалама Националне службе за запошљавање. Такође, при Националној
служби у Београду, Нишу и Новом Саду отворен је Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС). У Центру могу
да се ураде тестови интересовања, личности, способности и опште
културе. Након тога се разговара са психологом који даје предлог
шта би дете могло да упише, али коначна одлука је на ученицима
и родитељима.
Добар извор информација за будуће средњошколце је „Водич
за избор занимања”, који може да се нађе и на сајту Националне
службе за запошљавање. „Водич” нуди детаљан опис свих занимања, процену професионалних интересовања и проверу способности. Сва занимања груписана су на основу сличности послова у
10 професионалних области. За сваку од области постоји детаљно
објашњење шта послови подразумевају, које способности и особине дете мора да има да би њима могло да се бави. Наведени
су и услови у којима се ти послови обављају, као и тачни називи
занимања, односно образовних профила у трогодишњим и четворогодишњим школама. „Водич” има и мини упитнике које дете
попуњава и на основу резултата прави коначан избор.

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

На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, број 36/2009 и
88/2010) и Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике број 401-00-738/201324 од 03.04.2013. године, а у складу са Локалним акционим
планом запошљавања града Пожаревца за 2013. годину
(усвојеним Одлуком број 01-06-139/8 од 25.12.2012. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање одобрава се незапосленим
лицима која се воде на евиденцији Националне службе
за запошљавање на подручју града Пожаревца и имају
обуку за започињање сопственог посла. Субвенција за
самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у
једнократном износу од 224.000,00 динара, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва, односно
оснивања привредног друштва, уколико оснивач у њему
заснива радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану
делатност најмање 12 месеци. Право на субвенцију може
се остварити и удруживањем више незапослених лица,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Уколико се више лица удружи, у складу са законом, свако
лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и
остваривање права на субвенцију од 224.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може се
остварити у следећим случајевима:
- за обављање делатности пољопривредног газдинства,
удружења грађана и друштвених организација;
- за обављање делатности у области експлоатације
угља, трговине, такси превоза, мењачница, коцкања
и клађења и другим областима у складу са списком
делатности објављеним на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs;
- за обављање послова /делатности за које је решењем
о инвалидности или решењем о процени радне
способности и могућности запослења или одржања
запослења утврђено да особа са инвалидитетом која
подноси захтев за самозапошљавање не може да
обавља;
- ако је лице користило субвенцију за самозапошљавање
у току претходне 3 године, рачунајући од дана
одобравања средстава;
- уколико је лице већ остварило право на исплату новчане
накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
- уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу
према Националној служби за запошљавање по
програму самозапошљавања.
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У току трајања Jавног позива незапослено лице може
само једном поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од 29.05.2013. до 28.06.2013.
године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може
остварити незапослено лице ако је:
•
поднело захтев са бизнис планом;
•
пријављено на евиденцију незапослених
Националне службе за запошљавање у Пожаревцу
или Костолцу најмање месец дана пре подношења
захтева (ако је подносилац захтева особа са
инвалидитетом време проведено на евиденцији
није услов за учешће у Јавном позиву) и
•
завршило инструктивну обуку за
самозапошљавање по плану и програму обуке у
организацији Националне службе за запошљавање
или друге одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
•
захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
•
доказ о завршеној обуци, уколико није
завршена у организацији Националне службе за
запошљавање;
•
писана изјава подносиоца захтева о свим другим
de minimis државним помоћима које је добио у
претходном трогодишњем фискалном периоду;
•
доказ о власништву пословног простора, уколико
подносилац захтева располаже истим;
•
доказ о власништву опреме, уколико подносилац
захтева располаже истом.
У случају када је подносилац захтева особа са
инвалидитетом, потребно је доставити и решење о
инвалидности или процени радне способности, којим је
утврђено да подносилац захтева може обављати послове,
односно делатности наведене у захтеву са бизнис планом.
Национална служба за запошљавање - Филијала Пожаревац
задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси
се Националној служби за запошљавање - Филијали
Пожаревац, према месту пребивалишта, односно боравишта
(Пожаревац или Костолац), непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали
Пожаревац или у Испостави Костолац. Обрасци се такође
могу преузети и са сајта www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлукa о додели субвенције за самозапошљавање доноси се
на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис
планом. Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
објављује се на огласној табли Филијале Пожаревац.
Провера поднетих захтева
Национална служба за запошљавање - Филијала
Пожаревац врши проверу поднетих захтева, односно
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене
документације. Захтеви који не испуњавају услове
предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати .
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања поднетих захтева узимају се у обзир
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва,
врста делатности, структура лица која се запошљавају,
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тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни
ресурси (пословни простор и опрема) и финансијски
показатељи. Критеријуми за оцену бизнис плана се
објављују на огласној табли Филијале Пожаревац даном
објављивања Јавног позива.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање
незапосленим
лицима
доноси
директор
Филијале
Пожаревац, по овлашћењу директора Националне службе
за запошљавање, а након прибављеног мишљења Локалног
савета за запошљавање. Одлука о додели субвенције
за самозапошљавање доноси се у року од 30 дана након
завршетка Јавног позива. Приликом доношења одлуке узима
се у обзир и датум подношења захтева, односно уколико
постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност
ће се дати захтевима који су раније поднети.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Након уплате средстава Града, а на основу одлуке о додели
субвенције за самозапошљавање, Филијала Пожаревац
сачињава уговор са лицем из одлуке. Незапослена лица
којима је субвенција одобрена дужна су да у року од 30 дана
од дана достављања одлуке доставе Филијали Пожаревац
сву неопходну документацију за закључивање уговора.
Документација за закључивање уговора:
•
фотокопија решења надлежног органа о упису у
регистар, уколико ниje регистрован у АПР;
•
фотокопија решења о ПИБ-у;
•
фотокопија пријаве на обавезно социјално
осигурање;
•
средство обезбеђења уговорних обавеза;
•
фотокопија уговора о отварању рачуна или
картице текућег рачуна;
•
фотокопија картона депонованих потписа банке;
•
фотокопија овереног потписа у суду;
•
фотокопија личне карте подносиоца захтева;
•
фотокопија личне карте жиранта и други докази у
зависности од статуса жиранта и
•
писани пристанак подносиоца захтева и жиранта
за прикупљање и обраду података о личности.
Приликом закључивања уговора подноси се средство
обезбеђења уговорних обавеза, и то:
две истоветне бланко трасиране менице корисника
средстава са једним жирантом и меничним
овлашћењима.

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).
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване
делатности након подношења захтева, а најкасније до
датума потписивања уговора.

V ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН
ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
обавља регистровану делатност најмање 12 месеци,
почев од дана отпочињања обављања делатности;
измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана
отпочињања делатности до периода наведеног у
уговору;
Националној служби за запошљавање омогући праћење
реализације уговорне обавезе;
Националној служби за запошљавање достави доказе о
реализацији уговорне обавезе и
обавести Националну службу за запошљавање о свим
променама које су од значаја за реализацију уговора у
року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Националној служби врати износ
исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације
уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од
датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се
надлежној организационој јединици Национaлне службе за
запошљавање, према месту пребивалишта (Пожаревац или
Костолац), непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у истој организационој
јединици или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Додатне информације могу се добити у Филијали Пожаревац,
контакт телефон: 012/538-127; 012/ 538-128.
Непотпуна документација неће се узимати у
разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
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У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

29.05.2013. | Број 519 |

11

Администрација и управа

Администрација
и управа
Бе о г ра д

орност
УНИВЕРЗИТЕТСКА
Национална служба
ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршоваза
10 запошљавање
тел. 011/2060-676

Дипломирани правник начелник службе
УСЛОВИ: правни факултет; предвиђен пробни рад од 3 месеца; правосудни испит-испит
за рад у органима државне управе; радно
искуство у струци најмање 5 година; познавање рада на рачунару; познавање најмање
једног светског језика. Кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију; фотокопију личне
карте; фотокопију дипломе о завршеном правном факултету; фотокопију доказа о положеном правосудном испиту - испиту за рад у
органима државне управе; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике,
са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем
дипломираног правника - начелника службе,
на неодређено време“.

Дипломирани правник
УСЛОВИ: правни факултет; предвиђен пробни рад од 3 месеца; радно искуство у струци
најмање 5 година; познавање рада на рачунару; познавање најмање једног светског језика;
поседовање сертификата службеника за јавне
набавке. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе
о завршеном
правном факулШанса
за младе
тету; фотокопију сертификата службеника
за јавне набавке; оверену фотокопију радне
књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем дипломираног
правника на неодређено време“.

Школа је знање,
посао је занат
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Обуке и субвенције (за запошљавање)

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

ОСТАЛО: У радни однос може се примити кандидат који поред посебних испуњава и опште
услове: да је држављанин Републике Србије;
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
да је пунолетан; да има општу здравстветел. 011/8721-786
ну способност; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање
Референт за административно6 месеци или за кривично дело које га чини
ЗАПОШЉАВАЊА
неподобним за обављање послова у државном
техничке пословеСАЈМОВИ
Месне
органу. Пријаве са потребним доказима подзаједнице Стублине
носе се начелнику Управе Градске општине
на одређено време ради замене
Стари град, на наведену адресу, у року од 8
привремено одсутног радника,
дана од дана објављивања, а о пријавама ће
а најдуже до повратка одсутног
се одлучити у року од 15 дана од дана истека
радника, у Служби за скупштинске
рока оглашавања.

послове и прописе

Референт за административнотехничке послове месних
заједница Забрежје и Рвати
на одређено време ради замене
привремено одсутног радника,
а најдуже до повратка одсутног
радника, у Служби за скупштинске
послове и прописе

Бор

Први ути
најважни
будите
испред св

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
19250 Мајданпек, Светог Саве 57
тел. 030/581-211

Директор

УСЛОВИ: завршена средња школа било ког
смера. Уз пријаву приложити: диплому којом
се потврђује стручна спрема (оригинал или
оверену фотокопију), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 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 државним органима. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Лице за контакт: Славица Лаиновић, број тел.
011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
нису приложени потребни докази неће се разматрати.

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, 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 је здравствено
способан; да није осуђиван за кривична дела;
да се против истог не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела која га
чине неподобним за вршење дужности директора из надлежности основног и вишег суда;
ГРАДСКА ОПШТИНА
Национална службада поседује организаторске способности; да уз
захтев и друге доказе приложи програм рада
СТАРИ ГРАД
за запошљавање за наредни мандатни период. Рок за подношеУПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ње пријава је 15 дана од дана објављивања
Обуке
и субвенције
у публикацији „Послови“.
Неблаговремене
и
11000 Београд, Македонска 42
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријател. 011/3220-721
запошљавање
ве са документацијомза
доставити
на горенаведену адресу, са назнаком: „За Управни одбор
Послови из грађевинске области - конкурс“.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

за рад у Одељењу за грађевинске
послове, на одређено време од 12
месеци, због повећаног обима посла

Унапреди
УСЛОВИ: VII степен
стручне спреме (четвороДруштвена
св
годишње трајање студија); архитектонски или
ГРАДСКА УПРАВА
грађевински факултет; најмање три године
радног искуства.одговорност ГРАДА ЈАГОДИНЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6 послова
Комунални инспектор

за рад у Одељењу за комуналне
послове и комуналну инспекцију, на
одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла

Јагодина

Односи са јавношћу

у Одељењу за скупштинске и
Људи су
нормативне послове
мера успеха

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (четворогодишње трајање студија); положен државни
стручни испит по програму за вишу и високу
стручну спрему; најмање три године радног
искуства.

Прави људи
на правим
пословима
12

Послови извршења и доставе

за рад у Одељењу за комуналне
послове и комуналну инспекцију, на
одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла

Обрада података у области дечје
и социјалне заштите
у Одељењу за друштвене делатности,
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен
стручне спреме, економска, пољопривредна
школа, култура и јавно информисање, једна година радног стажа и положен државни
стручни испит.

Једнако
на тржиш
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
ра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање
шест месеци радног искуства.
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УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен
стручне спреме, правни, учитељски или биолошки факултет, једна година радног стажа и
положен државни стручни испит.

Администрација и управа
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат
мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима:
да је 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, да има општу
здравствену способност. Пријаве на оглас, са
доказима о испуњавању услова, доставити на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Координатор месних заједница
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VI степен, виша стручна спрема
педагошког или правног смера, једна година радног искуства, положен државни стручни испит. Кандидат мора да испуњава 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 и 39/2002),
као и 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 шест
месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Документација: доказ о положеном државном стручном испиту, оверена
фотокопија дипломе о школској спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопија радне књижице, лекарско уверење, 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 државним органима. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

К ра љ е в о

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Контиста буџета и трезора

на одређено време од 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: струковни економиста - основне
струковне студије првог степена или ВШС економиста; положен стручни испит за рад у
органима државне управе. Кандидати треба
да испуњавају и опште услове утврђене чл. 6
Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном
испиту за рад у државним органима, уверење
о држављанству, уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу - обезбедиће Општинска управа. Рок за пријаву је
8 дана.

Ле с к о в а ц

Крушевац

„МЛЕКАРА“ ДОО ЛЕСКОВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

16000 Лесковац, Текстилна 97

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

Помоћни књиговођа

Извршилац за канцеларијске
послове, Служба заједничке
писарнице у Одељењу за општу
управу и заједничке послове

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме,
економски факултет или виша економска школа; 1 година радног искуства на књиговодственим пословима, знање на рачунару (Excel,
Word, Интернет, е-mail); енглески језик. Кандидат је дужан да уз пријаву достави: доказ
о стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених, пробни рад траје месец дана. Пријаве
са радном биографијом на енглеском и српском
језику и потребним доказима доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.
Оглас је отворен до попуне радног места.

на одређено време до 12 месеци

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

Извршилац за документационе
послове, Служба за радноправне односе у Одељењу за
скупштинске послове

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПРИВРЕДУ И
ПОЉОПРИВРЕДУ

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

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

Послови удруживања
пољопривредника и развој
тржишта

на одређено време до 12 месеци

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

УСЛОВИ: пољопривредни факултет - VII степен стручне спреме, три године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и локалне самоуправе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом,
кандидати су дужни да доставе и потребна
документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених (издат на обрасцу
сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09),
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута
оптужница, уверење полицијске управе да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, потврду издату од послодавца као доказ о
радном искуству. Пријаве слати на наведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Избор кандидата
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока
за подношење пријаве.

на одређено време до 12 месеци

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

Руководилац групе послова
за привреду, мала и средња
предузећа и предузетништво
УСЛОВИ: одговарајући факултет у односу
на делокруг рада Градске управе, VII степен
стручне спреме, пет година радног искуства
на истим пословима и положен стручни испит
за рад у органима државне управе и локалне
самоуправе.

Послови праћења пословања
привреде
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: економски или други сродни факултет, VII степен стручне спреме, пет година
радног искуства на истим пословима и положен стручни испит за рад у органима државне
управе и локалне самоуправе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас поднети следећу
документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; лекарско уверење да кандидат поседује општу здравствену
способност (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);
уверење о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе и локалне самоуправе; фотокопију радне књижице. Пријава на
оглас са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања,
на адресу: Градска управа за привреду и
пољопривреду, Пана Ђукића 9-11. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Администрација и управа

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Секретар месних заједница:
Велика Грабовница (Велика
Грабовница, Мала Грабовница),
Слатина (Слатина, Падеж),
Велика Копашница, Загужане,
Зољево, Тулово, Мала
Копашница, Губеревац, Горњи
Буниброд, Доњи Буниброд
(Доњи Буниброд, Жижавица)
УСЛОВИ: гимназија, економска, управна или
друга одговарајућа средња школа; IV степен
стручне спреме, једна година радног стажа; положен стручни испит за рад у органима државне управе и локалне самоуправе.
Уз пријаву поднети следећу документацију:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми; лекарско уверење да кандидат поседује општу здравствену способност
(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);
уверење о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе и локалне самоуправе; фотокопију радне књижице. 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.

ХТУП „ПАРК“ АД

21000 Нови Сад, Новосадског сајма 35
тел. 021/4888-888/л. 604

Генерални директор
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, знање
најмање једног светског језика, организационе способности и искуство у управљању
менаџментом, радно искуство минимум 3 године на истим или сличним пословима, да кандидат није осуђиван и да се не води истрага за
кривична дела против привреде.

Директор Хотела „Парк“
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме,
угоститељског или економског смера, знање
најмање једног светског језика, организационе способности за рад у хотелијерству,
радно искуство у хотелијерству, да кандидат
није осуђиван и да се не води истрага за кривична дела против привреде.

Шеф угоститељства
УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме,
угоститељске струке, знање једног светског
језика, обавезно радно искуство у угоститељској струци, организационе способности за
рад у струци.

Директор продаје и маркетинга
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме,
знање најмање једног светског језика, радно
искуство у продаји и маркетингу минимум 2
године.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме,
економске струке, смер књиговодство и рачуноводство, радно искуство минимум 3 године у
рачуноводству и књиговодству, лиценца овлашћеног рачуновође.

Конобар

Ниш

6 извршилаца

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Имовинско-правни послови
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, са положеним стручним испитом, 12 месеци радног искуства на имовинскоправним пословима.

Инспектор за грађевинске
послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани
инжењер грађевине, положен стручни испит,
3 године радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
општој здравственој способности; уверење да
кандидат није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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Нови Са д

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
радно искуство у ресторану минимум 3 године,
пожељно знање страног језика.

Шанкер

за рад у кафићу
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
радно искуство минимум 3 године, пожељно
знање страног језика.

Кувар

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
угоститељске или посластичарске струке, радно искуство минимум 3 године на пословима
кувара.
ОСТАЛО: Потребна документација (оригинал
или копија): диплома или уверење о врсти
и степену стручне спреме, уверење о држављанству, потврда о радном искуству на одговарајућим пословима, кратка биографија која
треба да садржи елементе који доказују организационе способности стечене у претходном
раду. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати препорученом поштом на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“ или донети
лично у правну службу Хотела „Парк“.
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
21205 Сремски Карловци
Трг Бранислава Радичевића 1
тел. 021/6853-038

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет; положен стручни испит за рад у
органима државне управе; најмање 5 година
радног искуства у струци; услови из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.
Пријаве слати на наведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Панчево

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ОПОВО
26204 Опово, Бориса Кидрича 10
тел. 013/681-030

Извршилац за послове
утврђивања, контроле и наплате
пореза на имовину физичких
лица, самодоприноса и локалних
комуналних такси
на одређено време од 12 месеци

Извршилац административнотехничких послова на
телефонској централи
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за рад
у органима државне управе, шест месеци радног искуства.

Комунални инспектор
УСЛОВИ: виша школска спрема, економске
или машинске струке, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, три године
радног искуства.
ОСТАЛО: Доказе о испуњавању предвиђених
услова приложити у оригиналу или у овереној
фотокопији: диплому или уверење о завршеној средњој или вишој школи, потврду о радном искуству, уверење о положеном државном
стручном испиту, 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
шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у Општинској управи. Доказ о испуњености услова у
погледу опште здравствене способности изабрани кандидат доставиће по коначности
одлуке о избору, а пре доношења решења
о пријему у радни однос. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за
заснивање радног односа“.
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ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за послове
координатора интерресорне
комисије
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: филозофски факултет, факултет организационих наука, факултет политичких наука, економски факултет
или правни факултет-VII/1 степен, 1 година
радног искуства, познавање рада на рачунару
и положен стручни испит за рад у државним
органима.

Радно место за спровођење
поступака јавних набавки
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Посебни услови: правни факултет VII/1 степен, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у државним органима, сертификат за јавне набавке и познавање
рада на рачунару.

Радно место за правне послове у
области легализације
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Посебни услови: правни факултет VII/1 степен, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни
испит за рад у државним органима.

Радно место за послове планера
за културу и информисање
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Посебни услови: филозофски факултет, факултет драмских уметности, правни
факултет, филолошки факултет, факултет
организационих наука или факултет политичких наука - VII/1 степен, 1 година радног
искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за послове из
области заштите животне
средине

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна
спрема, 6 месеци радног искуства, положен
стручни испит за рад у државним органима и
познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да поседује општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у Градској управи. Пријаве
на оглас са доказима о испуњавању услова, у
погледу општих и посебних услова, 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
горенаведену адресу.

Пирот

ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 82

Послови финансирања установа
у области спорта и рекреације
за рад у Одељењу за привреду и
финансије, на одређено време од 12
месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године (VII/1 степен стручне спреме), економске струке и најмање 1 година радног искуства.
Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о
испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе и доказе да испуњава услове
прописане чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима. Уз пријаву са биографијом
подносе се следећа документа, у оригиналу или у
фотокопији овереној у суду или општини: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о
радном искуству од најмање 1 године, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених
(издат по новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику
РС“, бр. 20/09), уверење о општој здравственој
способности (не старије од шест месеци), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (издато
након објављивања огласа). Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
уз које нису приложени потребни докази, неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Пирот - начелнику Општинске управе, Српских владара 82 или
непосредно предати на шалтеру бр. 1 у Услужном центру, Српских владара 82.

Смедерево

на година радног искуства, кандидат доноси
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није под истрагом и да се
против њега не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван, доказ о траженој стручној спреми и доказ
о радном искуству.

ОПШТИНА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 25
тел. 026/321-122

Просветни инспектор

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или
дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, са положеним стручним
испитом за рад у органима државне управе или
са положеним испитом за секретара установе
и да има најмање 5 година радног искуства у
државним органима или наставник, васпитач и
стручни сарадник који има одговарајуће високо образовање. Лица морају да имају положен
стручни испит у области образовања, односно
лиценцу за наставника, васпитача и стручног
сарадника, са најмање 5 година радног искуства у области образовања, васпитања и положен државни стручни испит.

Комунални инспектор

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: ВСС општег смера или ВШС општег
смера; најмање 5, односно 3 године радног
искуства на одговарајућим пословима; положен стручни испит.

Административно-стручни и
оперативни послови у Кабинету
председника Општине
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: ВШС или ССС правног, економског
или другог друштвеног смера; положен испит
за рад у државним органима.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ВЕЛИКА ПЛАНА

11320 Велика Плана, Милоша Великог 30
тел. 026/521-318

Послови координатора
обезбеђења енергената за
грејање

Административни послови на
изради пројеката

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског, правног, грађевинског, техничког смера
или менаџмент, најмање једна година радног
искуства; кандидат треба да је држављанин
РС, да није под истрагом и да се против њега
не води кривични поступак; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу; да је здравствено
способан. Уз пријаву приложити: биографију
као и извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није под истрагом и
да се против њега не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван, доказ о завршеној стручној
спреми и доказ о радном искуству.

УСЛОВИ: ССС општег смера; најмање 2 године радног искуства; положен испит за рад у
државним органима.

Кафе куварица

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV, III степен угоститељског смера
или I степен, основна школа, најмање јед-

Административно-технички
послови народне канцеларије
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: ВШС или ССС правног, економског
или општег смера; најмање 3, односно 2 године радног искуства; положен стручни испит за
рад у државним органима; познавање рада на
рачунару.

Административно-комунални
послови у МК Ратари
УСЛОВИ: ВШС или ССС правног или другог
друштвеног смера; најмање 3, односно 2 годи-
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не радног искуства; положен стручни испит за
рад у државним органима; познавање рад на
рачунару.

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС; да
поседује општу здравствену способност; да
није осуђиван за кривична дела на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци.

Послови умножавања
материјала

Сомбор

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

Координатор Канцеларије за
младе

на одређено време до 31.12.2013.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 6 Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“, бр.
48/91, 66/91, 34/01 и 39/02), кандидат мора
да испуњава и посебне услове за обављање
послова: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање
4 године, положен државни стручни испит.
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
кратка биографија кандидата, оригинал или
фотокопија уверења о држављанству, оригинал или фотокопија извода из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, оригинал или оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању,
доказ о положеном државном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
са доказима о испуњености услова за рад на
наведеним пословима доставити на адресу:
Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230
Кула. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
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25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

дидат, подносе се начелнику Градске управе
за буџет и финансије Града Сремска Митровица, у Сремској Митровици, Светог Димитрија
13. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у
члану 6 Закона о радним односима у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
34/01 и 39/02), кандидат мора да испуњава и
посебне услове за обављање послова: средња
стручна спрема, IV степен економске струке, 6
месеци радног искуства. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: кратка биографија
кандидата, оригинал или фотокопија уверења
о држављанству, оригинал или фотокопија
извода из матичне књиге рођених, уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, оригинал или оверена фотокопија
дипломе о средњој стручној спреми економске струке, доказ о радном искуству у трајању
од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са доказима о испуњености општих и
посебних услова за рад на наведеним пословима доставити на адресу: Општинска управа
Кула, Лењинова 11, 25230 Кула. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сремска Митровица

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија 13

Послови утврђивања пореза на
имовину правних лица, пореза
на имовину на земљиште и
самодоприноса на катастарски
приход
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, 1 година радног искуства у струци и положен државни стручни испит. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у
оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о
положеном државном стручном испиту, доказ
о радном искуству у струци, уверење о здравственој способности - доставља изабрани кан-
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица

Општи и административни
послови

на одређено време до 18.05.2014.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и
23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање стечено у четворогодишњем трајању, 1 година
радног искуства у струци, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
општих и посебних услова, у оригиналу или
у овереној фотокопији: диплому о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном
искуству у струци, доказ о познавању рада
на рачунару, уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске управе за опште и
заједничке послове Града Сремска Митровица,
у Сремској Митровици, Светог Димитрија 13.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Су б о т и ц а

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА ПРОПИСЕ,
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Оглас објављен 22.05.2013. године у
публикацији „Послови“, за радно место:
извршилац за предузетништво, здравствену заштиту на примарном нивоу,
социјалну заштиту, хуманитарне организације и сродне социјалне пројекте,
верске и остале друштвене организације и омладину, мења се у називу радног места, и треба да гласи: извршилац
за предшколство, здравствену зашти-
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ту на примарном нивоу, социјалну заштиту, хуманитарне организације и сродне социјалне пројекте, верске и остале
друштвене организације и омладину.
Остали делови огласа су непромењени.

Ужице

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Дипломирани инжењер
архитектуре

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: стечено виско образовање; најмање
1 година радног искуства у струци и положен
државни испит за рад у органима државне
управе. Поред оверене фотокопије дипломе
о стеченом високом образовању, кандидат уз
пријаву треба да достави и доказе о испуњавању општих услова за рад у државним органима: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; доказ
о општој здравственој способности; доказ да
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеце или за
дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас“.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И
ДРУШТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Послови одржавања чистоће
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и услове предвиђене у чл. 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 и 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.

Ваша права адреса:

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

Ваљево

В ра ње

ОПШТИНСКА
УПРАВА МИОНИЦА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Канцеларијски референт писарнице и архиве

Директор

17520 Бујановац
Карађорђа Петровића бб
тел. 017/651-222

14242 Мионица, Војводе Мишића 28
тел. 014/3422-020

на мандатни период од четири године

за рад у Одељењу за општу управу
Општинске управе Мионица, на
одређено време до три месеца
УСЛОВИ: завршена средња школа, положен
стручни испит, са најмање једном годином радног искуства. Поред наведеног услова, кандидати морају испуњавати и опште услове из чл. 6
Закона о радним односима у државним органима.

Референт за послове урбанизма
и грађевинарства
за рад у Одељењу за општу управу
Општинске управе Мионица, на
одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња школа, са најмање
једном годином радног искуства. Поред наведеног услова, кандидати морају испуњавати и
опште услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљева, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови пријема захтева за
дечији додатак
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном
месту за које се објављује оглас може да конкурише лице које испуњава: опште услове: да
је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност,
да није под истрагом и да није осуђивано за
кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; посебне услове: IV степен стручне спреме, правног, економског или
друштвеног смера, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, најмање
једна година радног искуства. Уз пријаву на
оглас, као доказе о испуњености услова, поднети следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи, оверену фотокопију радне
књижице, доказ о радном искуству, оверену
фотокопију потврде о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе, уверење да се не води истрага за кривична дела,
уверење да лице није осуђивано за кривична
дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве
са комплетном документацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За избор кандидата - за послове
пријема захтева за дечији додатак - пријава на
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве
доставити поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове).

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да има 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 поседује организаторске способности, да није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак за
кривична дела која га чине неподобним за
рад у установама социјалне заштите. Кандидат за директора Центра за социјални рад уз
прописану конкурсну документацију подноси
програм рада за мандатни период на који се
врши избор. Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду о радном стажу, уверење
да кандидат није под истрагом и да се против
њега не води поступак. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се на горенаведену адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања, са
назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

Вршац

ДЈУП
„БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“
26340 Бела Црква, Пролетерска 2
тел. 013/851-448

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високу стручну спрему (економски, правни, шумарски
факултет) и три године радног искуства; вишу
стручну спрему (виша економска, туристичка, грађевинска школа) и пет година радног
искуства; средњу стручну спрему (гимназија,
економска, туристичка, машинска и грађевинска школа) и шест година радног искуства на
руководећим местима; да није под истрагом
и да није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за обављање послова директора; да је држављанин Републике Србије. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве поднети лично или поштом,
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Зајечар

ОПШТИНСКА
УПРАВА БОЉЕВАЦ

19370 Бољевац, Краља Александра 24
тел. 030/463-412

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: у складу са чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима, кандидат треба да испуњава следеће услове: 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 обављане
послова у државним органима. У складу са чл.
56 ст. 1 Закона о локалној самоуправи, кандидат треба да испуњава следеће услове: завршен правни факултет; положен испит за рад у
органима државне управе; најмање 5 година
радног искуства у струци. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству; оригинали или оверене фотокопије
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених; оверене фотокопије дипломе којом се потврђује стручна спрема и радне
књижице; оригинали или оверене фотокопије
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и доказа о радном искуству у струци. Пријаве са доказима
о испуњености услова доставити на адресу:
Општина Бољевац, Општинско веће Општине
Бољевац, Краља Александра 24, 19370 Бољевац, са назнаком: „Пријава на оглас за начелника Општинске управе Бољевац“, у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла

СЗР СТОЛАРИЈА „САЛЕ“
ПРЕДУЗЕТНИК
МИЛОРАД ЧАКАЛО
24000 Суботица, Делиградска 5
тел. 024/543-076

Столар за израду грађевинске
столарије
на одређено време 3 месеца

општини пребивалишта или најближој општини, у складу са могућностима да путују. За
ангажоване кандидате послодавац организује
обавезну обуку, у трајању 2-3 сата, договореног дана, у Новом Саду и Београду и рефундира трошкове превоза у периоду од 03.06.2013.
до 20.07.2013. године. Конкурс је отворен до
31.05.2013. године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве
телефона, особи за контакт: Тијани Медурић.

КУЛТУРНО-СПОРТСКИДруштвен
ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА
Обука за
спреме,

УСЛОВИ: III или IV степен стручне
31310 Чајетина
дрвопрерађивачке струке, 12 месециактивно
радАлександра Карађорђевића 3
ног искуства, возачка дозвола „Б“ категорије,
тел. 031/832-256
пробни рад 3 месеца. Јавити се лично натражење
адрее-mail: cajetina@ptt.rs
су: Делиградска 5, у времену од 08,00 допосла
16,00
часова или на бројеве телефона: 024/543-076
и 064/2394-730. Рок за пријављивање је до
Референт за административно05.06.2013. године.

ПРИОРИТЕ
ЗАПОШЉА

техничке послове спортских
клубова

УДРУЖЕЊЕ
„ХЕНДИ ЦЕНТАР
КОЛОСЕУМ“

11000 Београд, Панчићева 14

Персонални асистент особа са
инвалидитетом
на одређено време, са непуним
радним временом - теренски рад
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (предност:
економска струка); познавање рада на рачунару; одговорност у извршавању радних задатака; искуство у рачуноводству, познавање
прописа из области рачуноводства и администрације. Документација коју кандидат прилаже: уверење о држављанству;
извод из мати- служб
Национална
чне књиге рођених; доказ о стручној спреми
за запошљавање
(диплома, уверење); уверење суда
да кандидат није осуђиван, као и да се против кандидата не води кривични поступак; уверење о
општој здравственој способности за рад; CV.
Пријаве слати на горенаведену адресу, на мејл
или преко Националне службе за запошљавање. У обзир ће бити узете пријаве пристигле до истека радног времена, наредног дана.

Посао се не чека,
УСЛОВИ: степен
стручне спреме
није пресупосао
се тражи
дан; предвиђена је обука 1 месец. Јављање
кандидата директно на адресу послодавца, где
ће лица попуњавати образац и накнадно бити
позивана на разговор. Рок за пријављивање је
30 дана од дана објављивања.

„ВЕСПАК“ ДОО

11070 Нови Београд, Студентска 2
тел. 011/260-21-41, 260-21-62

Продавац у пекари
Национална служба
2 извршиоца
за запошљавање
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.

Програми
приправништ
ТР „ЈЕЛКИЦА 2012“
знање у пра
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 93
тел. 064/2205-096

Продавац у здравој храни

са 50% радног времена, на одређено
време од 12 месеци

Шанса за
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме умладе
било ком
занимању, радно искуство 6 месеци, познавање рада на рачунару, возачка дозвола
„Б“ категорије, познавање енглеског језика
(средњи ниво), пробни рад 3 месеца. Пријаве
слати на е-mail: ninkov.j@gmail.com.

Пословни
„KLEFFMANN“
DОО центри
11000 Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/3038-262, 3038-263

НСЗ

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
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Теренски анкетар

„MICROFINANCE
GROUP“ DОО

је пожељно; кандидати који су радили сличне послове имаће предност приликом избора; теренски рад; послодавац сноси трошкове превоза (аутобуске карте или рачуне за
гориво). Кандидати ће бити ангажовани према

говодство, познавање рада на Пантеону и у
Екселу, познавање енглеског језика (средњи
ниво), сертификат за овлашћеног рачуновођу,
пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на е-mail:
z.vukailovic@mfg.rs.

већи број извршилаца на територији
Републике Србије, радно ангажовање
по уговору о делу

План за 11070 Нови Београд
Ђорђа Станојевића 11а/16 ПРАВИ
реализацију
Опис посла: вршење
анкетирања за пројекат
У служ
Књиговођа
кукуруз, пшеница и сунцокрет.
ОДГОВОРИ
вашег
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
екоУСЛОВИ: минимум средња
стручна спрема,
ВАШЕклијен
ЗАХТ
номске струке, смер књиговодство,
радно
без обзира на профил/врсту школе; посеискуство 5 година, познавање рада, малопродовање возачке дозволе
„Б“
категорије
је
бизниса даја, велепродаја, обрачун плата, робно књипожељно; познавање места у општини рада
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Запослимо

ПРАВИ
ОДГОВОРИ
ВАШЕ ЗАХТ
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Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

СТР „ДУЛЕ“

11080 Земун, Тошин бунар 19
тел. 064/2206-898

Трговац

„ФИНАГРО” ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

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

УСЛОВИ: III или IV степен у траженом занимању или лице без обзира на врсту и степен стручне спреме, са радним искуством на
наведеним пословима. Пожељно познавање
рада на фискалној каси. Након истека пробног
рада могућност заснивања радног односа. Сва
заинтересована лица могу да се јаве на број
телефона: 064/2206-898, у времену од 11,00
до 18,00 часова. Оглас је отворен до попуне
радних места.

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

Грађевинарство
и индустрија

Технолог производње у пекари
Опис посла: контрола, праћење квалитета и
евиденција процеса производње у пекари.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог производње хлеба, пецива и тестенина,
најмање 12 месеци радног искуства у струци,
пожељно поседовање лиценце Хасап (HACCP),
рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да
се јаве на следеће бројеве телефона: 020/332030 и 036/732-511 или да пошаљу пријаву на
е-mail: finagronp@ptt.rs.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
техничке струке; поседовање искуства на
сличним радним местима или радном месту механичара је предност; пожељно познавање енглеског језика - средњи ниво. Место
рада је у Суботици, са обуком у Сомбору, за
време трајања обуке превоз је обезбеђен.
Радни однос се заснива на одређено време,
са могућношћу заснивања сталног радног
односа. Пожељно је да кандидат има до 30
година старости, да је истрајан, вредан, сналажљив, спреман на учење и путовања током
трајања обуке. Радне биографије (CV) доставити мејлом. Рок за пријаву је до 15.06.2013.
године.

„ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ“ ДОО

24000 Суботица, Ивана Миланковића 28
тел. 063/566-456

Технички цртач
електроинсталација

на одређено време од 3 месеца

ТПС-ТВОРНИЦА
САЈМОВИУСЛОВИ:
ЗАПОШЉАВАЊА
IV или VI степен стручности, елекПОЉОПРИВРЕДНИХ
троструке, пожељно радно искуство, али није
СТРОЈЕВА
услов, обавезно добро познавање АutoCAD
програма, пожељно до 30 година старости.
Национална служба
ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Сва заинтересована лица могу да се јаве на
Нови Кнежевац, Немањина 102
за запошљавање ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
контакт телефон ради заказивања термител. 0230/81-203
на за разговор. Рок за пријављивање је до
е-mail: info.tps@cimos.еu
ГЕОТЕХНИКУ И
14.06.2013. године.
ИНЖЕЊЕРИНГ
Вођа производње
„ГЕОСОНДАЖА“ ДОО
пољопривредне механизације
Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш
БЕОГРАДСКА
тел. 064/1850-941
e-mail: geosondaza@gmail.com
УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА АД
ме, завршен машински факултет (предност
имају инжењери производног машинства);
радно искуство у производној фирми; познавање рада на рачунару (Windows платформа,
МS Оffice пакет, Интернет); организационе
способности и систематичност у раду; поузданост, комуникативност и спремност за тимски
рад; жеља за доказивањем и истраживањем и
спремност за прихватање сугестија од стране
колега.

Дипломирани машински
инжењер технолог у
производњи пољопривредне
механизације
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер; познавање рада
на рачунару (Windows платформа, МS Оffice
пакет, Интернет); спремност за тимски рад
и жеља за доказивањем и истраживањем;
спремност за прихватање сугестија од стране
колега, са или без радног искуства.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом слати на
горенаведену адресу или мејлом. Рок за пријаву је 7 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Шанса за младе

11000 Београд, Јужни булевар 112
тел. 011/2041-486
е-mail: gordana.spiridonov@klasgroup.rs

Дипломирани инжењер
геологије
Место рада: Ниш и подручје Републике Србије.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије,
смер геотехника; положен стручни испит;
возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно је
да кандидат има лиценцу 491); радно искуство
2 године на пословима израде геотехничких
елабората. Пуно радно време; теренски рад.
Конкурс је отворен до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу
радне биографије на наведену мејл адресу или
да се јаве лицу за контакт: Александру Ишљамовићу, на горенаведени број телефона.

П
н
б
и

Електротехничар аутоматике
на одржавању електроуређаја,
машина и инсталација
аутоматике горионика,
разводних ормара и
електроинсталација
на одређено време
2 извршиоца

САЈМОВИ
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреЗАПОШЉАВАЊА
ме у наведеном занимању; пожељно радно

„ГОРДОН“ ДОО СОМБОР

искуство најмање три године на истим или
сличним пословима; возачка дозвола „Б“ категорије.

Координатор одржавања

из области машинске струке,
исправности машина - контрола

НАЈКРАЋИСменски
ПУТ машинбравар за
одржавање производне
Оглашава радно место заДО
рад у ПОСЛА
произопреме, постројења и објеката
водном погону у Суботици:
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
e-mail: dusica.zivanovic@fiorano.rs

на одређено време

на одређено
Национална
служба време
2 извршиоца

Школа је знање,
посао је занат

Опис посла: преглед, контролисање, испитиза запошљавање
вање, одржавање и поправак свим машина,
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у
стројева и уређаја у погону, набавка делова,
наведеном занимању; три године радног искуматеријала, уређаја потребних за одржавање,
ства.
контактирање спољних сарадника на одржавању, монтажа, спајање и пуштање у погон
ОСТАЛО: Слање пријава поштом или мејлом.
свих врста нових стројева, одржавање и решаОглас је отворен до попуне радних места.
вање кварова и проблема у пословној згради.

Обуке и
за запош
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Грађевинарство и индустрија / Медицина

ДОО „БЕОКОМ“

11000 Београд, Чика Мише Ђурића 67
тел. 013/365-000
e-mail: beoplex@yаhoo.com

Одржавање електричних
инсталација, машина и опреме
Опис посла: одржавање електричних инсталација, машина и опреме, рад на машини за
каљење стакла.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, eлектромеханичарски техничар одржавања опреме
производних машина и погона. Радни однос се
заснива на одређено време, радно искуство је
небитно. Место рада је у Панчеву, обезбеђен
је превоз; ноћни рад, рад ван просторија послодавца, пробни рад - месец дана. Заинтересовани кандидати требе да позову лице за
контакт: Миру Ристовски, на број телефона:
013/365-000. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ВИПЕРА“
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 063/503-151, 064/8845-900
e-mail: viperasombor@sezampro.rs

Дипломирани фармацеут

2 извршиоца - један извршилац на
одређено време од годину дана, један
извршилац на неодређено време, уз
предвиђен пробни рад
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII/1 степен, положен стручни испит, односно поседовање лиценце за рад, радно искуство није битно. Пуно радно време, рад у сменама. Конкурс
је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве лицу за контакт: Станки Пејин, на горенаведене бројеве
телефона или да пошаљу радне биографије на
наведену мејл адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА „ВИЗИМ”
11000 Београд, Кнез Милетина 36
тел. 011/3390-000
е-mail: milan.dinic@vizim.cо.rs

Специјалиста медицине рада
Место рада: Крагујевац.
УСЛОВИ: VII/2 степен, лекар специјалиста;
положен стручни испит; лиценца за лекаре;
обезбеђен смештај; обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се на горенаведени број
телефона или електронским путем обраћају
особи за контакт: др Милану Динићу.

КБЦ „Др ДРАГИША
МИШОВИЋ ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Mедицина
ПОЛИКЛИНИКА „РАМОВИЋ“
Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
e-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар
Опис посла: вођење послова у лабораторији
поликлинике.
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер медицински биохемичар или лекар специјалиста
биохемије; пробни рад 3 месеца; без обзира на радно искуство. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе мејлом
или да се јаве на горенаведени број телефона.
Лице за контакт: Сеад Рамовић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЗЛАТНИ ЛАВ“
25000 Сомбор, Париска 6
тел. 025/462-555
e-mail: zlatnilav@sbb.rs

Дипломирани фармацеут - шеф
апотеке
Место рада: Кула.
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII степен, положен стручни испит; поседовање
лиценце је пожељно; основно знање рада на
рачунару, пожељно радно искуство. Пуно радно време; бруто зарада 102.322,92 динара;
плаћени путни трошкови. Конкурс је отворен
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу радне биографије на
наведену мејл адресу или да се јаве лицу за
контакт: Бранкици Никић, на горенаведени
број телефона.

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

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

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме,
виша или средња медицинска школа-општи
смер; стручни испит; рад на рачунару (МS
Office пакет, Интернет).

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме,
виша или средња медицинска школа-лабораторијски смер; стручни испит; рад на рачунару
(МS Office пакет, Интернет).

Педијатријска сестра
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња медицинска школапедијатријски смер; стручни испит; рад на
рачунару (МS Office пакет, Интернет).

Болничар

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме,
основна школа, курс за болничаре.

У огласима објављеним у публикацији
„Послови” број 518, од 22.05.2013. године (стране 19 и 20), у почетном делу
конкурса, тексту одлуке о оглашавању,
стоји: На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-2828
од 15.03.2012. године..., а исправно треба да гласи: на основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број
01-5085 од 15.05.2013. године... (за
оглас на страни 19) и: на основу Одлуке
директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5085/3 од 15.05.2013. године... (за оглас на страни 20). Остали део
текста у оба огласа остаје исти.

ОСТАЛО: За радна места медицинске сестре,
лабораторијског техничара и педијатријске
сестре, заинтересовани кандидати подносе
следеће доказе: оверену копију дипломе; оверену копију уверења о положеном стручном
испиту; решење о издавању лиценце; краћу
биографију са пропратним писмом. За радно
место болничара, заинтересовани кандидати подносе следеће доказе: оверену копију
дипломе; потврду о завршеном курсу за кандидате са основном школом. Пријаве доставити на адресу: КБЦ „Др Драгиша Мишовић
Дедиње“, Хероја Милана Тепића 1 или лично
архиви установе, Јована Мариновића 4.

Највећа понуда слободних послова
на једном месту
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Медицина

АД „МЛАДОСТ“

24000 Суботица, Сенћански пут 71
тел. 024/554-800

Фармацеут
Опис посла: контрола квалитета санитетског
програма.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, положен стручни испит,
1 година радног искуства на сличним или
истим пословима, рад на рачунару (Оffice,
Wоrd, Интернет), енглески језик-средњи ниво,
возачка дозвола „Б“ категпорије. Радне биографије (CV) доставити поштом или на e-mail:
mladost.subotica.rs@gmail.com или се јавити на
број телефона: 024/554-800. Лице за контакт:
Душан Ивић. Оглас је отворен до попуне радног места.

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 12
месеци

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
(IV степен), положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези
да доставе: пријаву са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о завршеној стручној
спреми (IV степен), звање: медицинска сестра-техничар, уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потребним доказима
достављају се на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4
тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог
УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2
степен или дипломирани дефектолог-тифлолог - VII/1 степен, радно искуство није битно; обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве
телефона. Лице за контакт: Драгана Живковић.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове:
доктор медицине, доктор стоматологије, дипломирани фармацеут или лекар специјалиста
из неке од делатности примарне здравствене заштите, као и дипломирани правник или
дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмен-

та; најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите; кандидат треба да
понуди план рада и развоја Дома здравља Бач
за мандатни период од 4 године. Пријаву на
конкурс, са доказима о испуњавању наведених услова и планом рада и развоја, кандидати достављају Управном одбору Дома здравља
Бач у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс-не отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста
офталмологије
Опис послова: субјективно одређивање
оштрине вида, одређивање рефлексије субјективном методом, скијаскопија, тонометрија,
тонографија, гониометрија, испитивање распознавања боја, кавер тест, Схирмор тест,
испитивање бинокуларног вида и моталитета ока, врши неопходне терапијске интервенције, испирање сузних канала, инцизије,
киретаже Мејбонове жлезде, одстрањивање
страног тела са површине ока, хитна терапија хемијских и термичких повреда ока, ситне хируршке интервенције на спољном оку,
основни дијагностички и терапеутски поступци из области ортаптике и прегледи контактних сочива, бави се здравственим радом,
обавља и друге послове по налогу начелника
службе коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: медицински факултет, положен специјалистички испит из офталмологије, VII/2
степен стручне спреме, познавање рада на
рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows
окружење). Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету и диплому о стеченом
стручном називу специјалисте, фотокопију
дозволе за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу)
или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу), уверење да кандидат
није осуђиван (оверење издаје МУП), уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за
кандидате који се налазе на евиденцији Нациналне службе за запошљавање), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран пре закључивања уговора о
раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору биће објављена на
огласној табли испред писарнице у приземљу
Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22,
у Београду (Раковица). Пријаве слати поштом
на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За
оглас“ или лично доставити у писарницу Дома
здравља.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене
привремено одсутног радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен, општи или педијатријски смер; положен
стручни испит; радно искуство до 6 месеци.
Уз пријаву приложити: биографију; оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи; уверење о положеном стручном испиту; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству и потврду да се против лица не води
судски поступак.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Инжењер информатике, у
Служби за послове менаџмента,
правне, економско-финансијске,
административно-техничке и
сличне послове
на одређено време од 12 месеци, по
основу привремено повећаног обима
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати морају испунити
следеће посебне услове: више образовање са
стеченим стручним називом: инжењер информатике, односно први степен високог образовања основних академских студија у трајању
од три године са стеченим стручним називом:
инжењер информатике или основних струковних студија са стеченим стручним називом:
инжењер информатике, радно искуство на
пословима инжењера информатике од најмање једне године. Пријаве са доказима о
испуњавању посебних услова (диплома о завршеној школи и потврда о радном искуству), у
оригиналу или у овереној копији, подносе се
непосредном предајом или поштом. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „МЕДИКА ПЛУС“
11080 Земун, Првомајска 2ф
тел. 064/2801-656

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен
стручни испит, без обзира на радно искуство.

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
фармацеутски факултет, положен стручни
испит, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу контактирати Мирјану Луковић, на број телефона: 064/2801-656. Рок за пријаве је 30 дана од
дана објављивања.
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Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, са положеним
стручним испитом, за рад на Интерном
одељењу Сектора за интернистичке
гране медицине, до повратка
медицинске сестре која се налази на
боловању
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова доставити: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом;
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV
степену стручне спреме, медицинска сестратехничар 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
Михајлова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“,
са навођењем радног места за које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном документацијом
или које нису у складу са условима огласа, као
и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор.

Шеф техничке службе
УСЛОВИ: машински факултет (са просечном
оценом). Кандидат доставља: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном
машинском факултету (са просечном оценом); потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
извод из матичне књиге рођених; биографија
са адресом и контакт телефоном. Предвиђен
је пробни рад три месеца. Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци,
а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са
условима огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
26300 Вршац, Балканска бб
тел. 013/833-411

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Доктор медицине
2 извршиоца

ост

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена студирања најмање 08,50, положен стручни
испит. КандидатНационална
доставља: оверен
препис или
служба
фотокопију дипломе о завршеном медицинза
запошљавање
ском факултету (са просечном оценом студирања).

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: Кандидат доставља: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеној вишој
или високој медицинској школи струковних
студија (са просечном оценом).

Медицинска сестра - техничар
12 извршилаца

Социјални радник

ЦЕНТАР ЗЕМУН-БЕОГРАД
11080 Земун, Вукова 9

Оглас објављен 22.05.2013. године у
публикацији „Послови“, мења се у делу
ОСТАЛО, тако што уместо: „За интерни
конкурс“, треба да стоји: „За конкурс“.

УСЛОВИ: Кандидат доставља: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеној средњој,
вишој или високој медицинској школи струковних студија (са просечном оценом).
ОСТАЛО: Доставити: оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима
пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски
стаж
Шанса
за(фотокопија
младе радне књижице или потврда послодавца); извод из матичне књиге рођених; биографија са адресом и
контакт телефоном. Предвиђен је пробни рад
три месеца. Наведена документа не смеју бити

Стекните

Медицинска сестра - техничар

за рад у хируршким службама, пробни
рад од 3 месеца
7 извршилаца

Медицинска сестра - техничар

за рад у интернистичким службама,
пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра-техничар, положен стручни испит.
Кандидати за горенаведена радна места дужни
су да пријаве доставе писарници КБЦ ЗемунБеоград, у затвореној коверти, са назнаком:
„За конкурс“, са навођењем радног места за
које конкуришу, или поштом на горенаведену
адресу. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
општег смера (IV степен); оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију сведочанства за сваки разред средње
школе; извод из матичне књиге венчаних, ако
је кандидат променио презиме. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА

2 извршиоца
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11080 Земун, Вукова 9

12240 Кучево, Жике Поповића 48
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих
услова прописаних Законом о раду, испуњава
Медицински техничар
и следеће услове: да је стекао високо образовање на студијама другог степена, односно
на основним студијама у трајању од најмање Опис послова: обавља послове из домена
медицинског техничара, а по налогу лекара,
четири године и одговарајући, односно стручстара се о благовременом пријему пацијената
ни назив утврђен у области социјалног рада.
на преглед, стара се да пре прегледа буде приСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Уз пријаву доставити
радну биографију.
Пријапремљен здравствени картон пацијента, као и
ву на оглас са доказима о испуњавању услова
да сам пацијент буде припремљен за преглед,
доставити Геронтолошком центру, на горенауредно води медицинску документацију, по
ведену адресу, у року од 15 дана од дана објазавршеном прегледу одлаже здравствени карвљивања у публикацији „Послови“.
тон, ради на пословима давања ампулиране
терапије и на пословима превијања, учествује
у кућном лечењу пацијената, учествује у хитном збрињавању пацијената по налогу лекара,
ИСПРАВКА ОГЛАСА
обавља и друге послове из домена своје струКЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ке по налогу непосредног руководиоца.

Лабораторијски техничар

Школа је знање,
посао је занат

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР ЗЕМУН-БЕОГРАД

| Број 519 | 29.05.2013.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Обука за
активно
Национална служба
тражење
посла за запошљавање

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за
заснивање радног односа потребно је испуњавати и следеће услове: завршена средња
медицинска школа општег смера и положен
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској
школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и извод из матичне
књиге рођених (не старији од шест месеци)
или оверену фотокопију. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем медицинског техничара“.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
Обуке и субвенције
за запошљавање

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

Пољопривреда и ветерина / Наука и образовање

Пољопривреда и
ветерина

Наука и образовање

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
СМЕДЕРЕВО

ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар

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: 026/221920 и 063/231-751.

ДОО „ЕКОСВЕТ“
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
24000 Суботица, Браће Мајера 40
тел. 024/553-122

Ветеринар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, ветеринар, ветеринар - смер ветеринарска медицина, положен стручни испит, 12 месеци радног
искуства, рад на терену, рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу да се јаве лично на
адресу: Браће Мајера 40, радним данима, у времену од 08,00 до 11,00 часова или на бројеве
телефона: 024/553-122, 537-122 или 064/1656898. Лице за контакт: Љубомир Милић. Оглас је
отворен до попуне радног места.

„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а/39
тел. 011/2604-347, 065/3713-612

Пољопривредни техничар

на одређено време до 1 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

Физички радник у
пољопривредној производњи
на одређено време до 1 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Пријаве слати на е-mail: оffice@zelenihit.rs.

„РАЧА“ ДОО

34210 Рача, Краљице Марије 17
тел. 034/355-800
e-mail: vsracadоо@gmail.com

Доктор ветеринарске медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор
ветеринарске медицине; поседовање возачке
за и лиценце ветеринарсдозволе „Б“Обука
категорије
ке коморе Србије.
Предвиђен је теренски тад,
активно
рад у сменама, пробни рад 2 месеца. Пријаве
тражењемејл адресу, најкасније
слати на горенаведену
до 20.06.2013.
године. Информације на број
посла
телефона: 034/355-800.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Услови за пријем у
радни однос

Конкурс објављен 15.05.2013. године у
публикацији „Послови“, мења са тако
што уместо: наставник у звање ванредног
или редовног професора за ужу научну
област Теоријски и методски приступи у
превенцији и третману поремећаја понашања, на одређено време од пет година-1 извршилац, УСЛОВИ: VIII степен
стручне спреме, докторат дефектолошких наука, да кандидат испуњава услове
предвиђене чл. 64 ст. 5 и ст. 7 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 44/2010), као и Статутом
Факултета за избор у звање ванредног
или редовног професора, треба да гласи:

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.

Наставник у звање доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Теоријски и
методски приступи у превенцији
и третману поремећаја
понашања,
на одређено време од пет година

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.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
дефектолошких наука, да кандидат испуњава
услове предвиђене чл. 64 ст. 5 и ст. 7 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 44/2010), као и Статутом Факултета
за избор у звање доцента или ванредног професора.
Остали текст конкурса је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Педагогија

Бе о г ра д

на одређено време од 5 година

ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „ЈЕФИМИЈА“

Обреновац, Краља Милутина 3
тел. 011/8754-450
Оглас објављен 22.05.2013. године у
публикацији „Послови“, допуњава се
речима: Како подзаконски акт о испиту
за директора установе из чл. 59 Закона о
основама система обаразовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11) није донет, документација кандидата без доказа о положеном испиту
за директора
школе одговорност
сматраће се комДруштвена
плетном и потпуном, уколико су остала
документа уредно достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да положи
ПРИОРИТЕТИ У
испит за директора у року од годину дана
од дана
ступања на дужност, односно
ЗАПОШЉАВАЊУ
дана доношења подзаконског акта.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из уже научне области
за коју се бира и способност за наставни рад.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и
Статутом Факултета и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса доставити на наведену адресу Факултета, у року
од 15 дана од дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање

29.05.2013. | Број 519 |
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РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА
У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

11000 Београд
Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Администратор-системског
софтвера и мрежних
комуникационих ресурса

Расписује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа:

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме,
информатичке или електротехничке струке.
Посебни услови: искуство у администрацији
Windows и Linux сервера; познавање сервиса
(wеb, mail, dns, dhcp, ftp, vpn, МS АD); познавање мрежних протокола и архитектуре рачунарских мрежа; искуство у имплементацији и
примени бекап процедура и управљање безбедношћу система; искуство у одржавању
активне и пасивне мрежне опреме; познавање
веб технологија; пожељно познавање неке од
платформи за виртуализацију; пожељно радно искуство на наведеним пословима. Пријаве
са прилозима (биографија, диплома о одговарајућој стручној спреми), доставити на наведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“
11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове - за
професоре: одговарајућа стручна спрема на
основу члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 5/05, 4/07, 6/08, 9/09, 3/10),
Правилника о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/03, 9/05,
17/07, 4/09, 3/10); општи услови из Закона о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05); посебни
услови из Закона о основама сиситема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11). Потребну документацију (биографију,
оверену копију дипломе, оверену копију уверења о држављанству, оверену копију извода
из матичне књиге рођених, потврду о неосуђиваности и уверење о положеном испиту за
лиценцу), послати поштом или доставити на
адресу школе. Контакт телефон: 011/2763040. Рок за доставу документације је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
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1. Ванредни професор за уже
научне области Грађевинска
физика, Техничка физика и
Физичка електроника
на одређено време од пет година

2. Ванредни професор за
ужу научну област Бетонске
конструкције

на одређено време од пет година

3. Ванредни професор за уже
научне области Механика
нестишљивог флуида и
Хидраулика
на одређено време од пет година

4. Доцент за ужу научну област
Математика
на одређено време од пет година
2 извршиоца

5. Доцент за уже научне области
Грађевинска физика, Техничка
физика и Физичка електроника
на одређено време од пет година
2 извршиоца

6. Доцент за ужу научну област
Инжењерска геометрија теорија, геометријска обрада и
презентација у грађевинарству
на одређено време од пет година

7. Доцент за ужу научну област
Бетонске конструкције
на одређено време од пет година

8. Доцент за ужу научну област
Моделирање и менаџмент у
геодезији
на одређено време од пет година

9. Доцент за ужу научну област
Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од пет година

10. Асистент за уже научне
области Механика нестишљивог
флуида и хидраулика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 и 9: VIII степен стручне спреме, докторат
из уже научне области којој припада наставни
предмет. За радно место под бр. 10: VII/1 степен
стручне спреме из уже научне области за коју се
бира (студент докторских студија), у складу са чл.
72 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005). Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и
услове предвиђене одредбама Закона о високом
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образовању и Статута Грађевинског факултета
Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити:
биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних радова и оверен препис дипломе.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Ресавска 58

тел. 011/2658-921

Наставник математике и
рачунарства и информатике
пробни рад пет месеци

Наставник хемије

пробни рад пет месеци

Наставник латинског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник немачког језика

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

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник историје

за 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове у складу са чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Послове наставника могу обављати лица која поседују одговарајућу стручну спрему у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији
и која испуњавају услове предвиђене чланом
8 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе да кандидат
испуњава услове предвиђене чланом 120 став
1 тач. 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања: оверену фотокопију дипломе, односно доказ о одговарајућој стручној
спреми, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, као и кратку биографију. Изабрани кандидат дужан је да пре закључења уговора о раду
достави уверење о психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци). За изабраног кандидата
школа прибавља по службеној дужности доказ
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. У постпуку одлучивања о избору
наставника, проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима кандидата
који уђу у ужи избор врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс, са
одговарајућом документацијом, упућују се на
наведену адресу Гимназије, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија,
област Медицина, за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација
УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских
или дефектолошких наука, медицински факултет или факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију.

Професор струковних студија,
област Медицина, за ужу научну
област Јавно здравље

одговорност
са Друштвена
50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских
наука
из области социјалне
ПРИОРИТЕТИ
У медицине или
интерне медицине, медицински факултет.

ЗАПОШЉАВАЊУ

Предавач, област Природноматематичке науке, за ужу
научну област Информатика

на одређено време, са 70% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен, магистеријум медицинских наука или специјализација из области
превентивних медицинских грана, медицински
или стоматолошки факултет, искуство у настави 3 године. служба
Национална

заПредавач,
запошљавање
област Медицина,
за ужу научну област Јавно
здравље

на одређено време, са 30% радног
времена

Програми
УСЛОВИ: VII степен, магистеријум медицинриправништва
– из области
ских наука или специјализација
превентивних медицинских грана, медицински
или стоматолошки факултет, искуство у настазнање
у пракси
ви 3 године.
Наставник практичне наставе,
област Техничко-технолошке
науке, за ужу научну област
Биотехнологија
Шанса за
на одређено време, са 25% радног
времена

младе

Наставник практичне наставе,
област Медицина, за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дефектолошки или
социолошки факултет, са завршеном вишом
медицинском школом, одсек виших терапеута,
смер виших радних терапеута, искуство у струци 3 године.

Наставник практичне наставе,
област Медицина, за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дефектолошки или
социолошки факултет, са завршеном вишом
медицинском школом, одсек виших терапеута,
Национална служба
смер виших физиотерапеута,
искуство у струци 3 године. за запошљавање
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о високом образовању, Статутом
Школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом,
овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања,
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

САЈМОВИ

Наставник за ужу научну област
Економија
и финансирање
ЗАПОШЉАВАЊА

Оглас објављен 22.05.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
Шанса за младе
ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3559-664

УСЛОВИ: VII степен, техничко-металуршки
за рад са ученицима
факултет, област биотехнологија или биохемијско инжењерство или пољопривредни
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити канфакултет-прехрамбена технологија, искуство
дидати који поред општих услова прописаних
у струци 3 године.
Обуке и
субвенције
(заиспуњавају
запошљавање)
Законом
о раду
и посебне услове
у погледу степена и врсте стручне спреме (IV
Наставник практичне наставе,
степен стручне спреме, економског смера или
гимназија); да кандидат има психичку, физичобласт Техничко-технолошке
ку и здравствену способност за рад са децом
науке, за ужу научну област
и ученицима; да има судско уверење да није
Прехрамбена технологија
осуђиван правоснажном пресудом за кривична одређено време, са 25% радног
на дела наведена у члану 120 став 1 тачка
времена
3 Закона о основама система образовања и
васпитања, држављанство Републике Србије.
УСЛОВИ: VII степен, техничко-металуршки
Кандидати су дужни да уз пријаву (са основфакултет, област биотехнологија или бионим подацима о себи) на конкурс доставе: биохемијско инжењерство или пољопривредни
графске податке са кретањем у служби (осим
факултет-прехрамбена технологија, искуство
лица која први пут заснивају радни однос),
у струци 3 године.
оверену копију дипломе о стеченој стручној

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

Прави људи

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

11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3559-664

Школа
је знање,
Административни радник
посао
је занат
Административни референт

спреми (не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве), оригинално судско уверење
о некажњавању (не старије од 6 месеци од
дана подношења пријаве), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених
(издат после 01.03.2010), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних,
оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци од дана подношења пријаве), оверену
копију радне књижице, оверену копију личне
карте. У поступку одлучивања о избору наставника, директор школе врши ужи избор кандидата. Лекарско уверење да кандидат поседује
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат, а пре закључења уговора о
раду. Уверење из казнене евиденције МУП-а
Србије школа ће прибавити по службеној дужности, по заснивању радног односа. ПријаСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
ве на конкурс
са потребном
документацијом
о испуњености услова доставити лично или
поштом на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати који конкуришу на више радних
места подносе пријаву за свако радно место
посебно, са назнаком уз коју пријаву прилажу
документа.

на неодређено или одређено време од
5 година

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: високо образовање из области економских наука и докторат из области за коју
се бира. Остали услови за избор наставника
и сарадника прописани су Законом о високом
образовању и Статутом Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа. ПредНационална
служба
ност имају наставници
са звањем
ванредног,
односно редовног
професора. Пријаве са биоза запошљавање
графијом и доказима о испуњености услова
из конкурса (оверене копије диплома, списак
научних и стручних радова), достављају се у
року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу: Травничка 2, Београд.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
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ОШ „СВЕТИ САВА“

11400 Младеновац, Космајска 47
тел/факс: 011/8231-361
e-mail: оsvetisava15@gmail.com

1. Професор разредне наставе
2. Професор разредне наставе
на одређено време до повратка
запосленог са функције

3. Педагошки асистент

на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, профил
кадра по чл. 2 Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 4/09), што се доказује дипломом
о стеченом образовању; за радно место под
бр. 1 и 2: професор разредне наставе; за радно место под бр. 3: IV степен стручне спреме, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 4/09), што се доказује дипломом о стеченом образовању и програмом обуке за педагошког асистента; да је кандидат
држављанин РС, што се доказује уверењем о
држављанству; да је пунолетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених; да
има општу здравствену способност и психичку и физичку способност за рад са ученицима (лекарско уверење се доставља по избору
кандидата). Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе или донети лично
у просторије школе, радним даном, у времену
од 08,00 до 13,00 часова.

ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“
11080 Земун, Крајишка 34
тел. 011/2194-294

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је држављанин РС; 2. да
има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
испуњава услове у погледу врсте и степена
стручне спреме на студијама другог степена дипломских академских студија-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и
97/08), почев од 10.09.2005. године; 4. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(уверење прибавља школа); 5. провера психофизичких способности кандидата врши се
пре доношења одлуке о избору кандидата, од
стране Националне службе за запошљавање.
Докази о испуњености услова из тачака 1 и 3
прилажу се приликом пријављивања, доказ из
тачке 2 пре склапања уговора о раду, а доказ
из тачке 4 прибавља школа. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Разматраће се
пријаве које су поштом достављене на адресу
школе.

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

Директор

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Дипломирани дефектолог логопед

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, у складу са законом, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
дефектолошки факултет, смер логопедија;
пожељно искуство у раду са децом предшколског узраста; уверење о здравственој способности (након закључења уговора о раду); да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених. Уверење да кандидат није осуђиван
установа прибавља службеним путем. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За секретара установе“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

26

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане у чл. 8
ст. 2 и чл. 59 ст. 5 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11); да поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године за
наставнике гимназије, педагоге и психологе; дужност директора може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из чл. 8 ст.
2 овог Закона за наставнике те врсте и подручја рада, педагога и психолога, дозволу за
рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу за рад - лиценцу за наставника,
педагога или психолога; да поседује обуку и
положен испит за директора (програм обуке
за директора школе и подзаконски акт којим
се регулише ова материја нису донети, па ће
изабрани кандидат бити у обавези да положи
испит за директора у року од годину дана од
дана ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта); да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
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у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основа система образовања и васпитања; да поседује
држављанство РС; најмање 5 година рада у
установама образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на 4 године. Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да достави следећу
документацију: биографске податке, односно
раду биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању; лекарско уверење да има физичку и психичку способност за рад са децом и ученицима; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту - лиценци; потврду о раду из области
образовања; извод из матичне књиге рођених
(нови образац - оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (нови образац - оригинал или оверена фотокопија); остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Извод из казнене евиденције за све кандидате пре доношења одлуке о избору прибавља школа. Пријаву
са комплетном документацијом о испуњавању
услова конкурса доставити у року од 15 дана
од дана објављивања, на наведену адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближа обавештења могу
се добити на број телефона: 011/3555-054.

ОШ „БОШКО БУХА“

11000 Београд, XXI дивизије 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, држављанство
Републике Србије. Пријаве кандидата са доказима о испуњавању услова и биографијом
доставити на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са непотпуном
документацијом неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Управљање
безбедношћу и квалитетом
хране
на одређено време од 5 година

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

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

Наука и образовање

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
11080 Земун, Првомајска 79
тел. 011/2196-149

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Потребни услови и документа уз
биографију: високо образовање сходно чл.
8 Закона - приложити оверену фотокопију
дипломе; да кандидат има лиценцу за наставника, педагога или психолога - приложити
оверену фотокопију дипломе; најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања - оверена фотокопија радне књижице;
да је психички, физички и здравствено способан да ради са децом - уверење не старије од
6 месеци; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 став
1 тачка 3 Закона; положен испит за директора
школе; уверење да није под истрагом - прибавља школа службеним путем; уверење о држављанству - оверена фотокопија која није старија од 6 месеци; доставити предлог програма
рада директора школе. Услови су у складу са
чл. 8, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/11). Рок за предају документације
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, а неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Контакт
особа је секретар школе: Доротеа Радовановић.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „20. ОКТОБАР“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 138

Оглас објављен 20.03.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава се за
радно место: професор информатике.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714, 8416-439

Наставник биологије

на одређено време до повратка
запослене са трудничког боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. У радни однос у установи
може да буде примљено лице под условима
прописаним законом: поседовање одређеног
образовања; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона о основа система образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. Пријаве слати на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од
дана добијања мишљења органа управљања.

Кикинда

Ч ач а к

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ“

ГИМНАЗИЈА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”

24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

32300 Горњи Милановац
Милоша Великог 11
тел. 032/711-180

Администратор

на одређено време због повећаног
обима посла

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
стечено на студијама другог степена (мастер
академске или специјалистичке студије или
специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
да испуњава услове прописане чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања;
да поседује дозволу за рад (лиценцу); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора школе. Уз пријаву поднети: диплому или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу; потврду о радном
искуству - фотокопија радне књижице; биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе; доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење; доказ да није
осуђиван за кривична дела прописана законом
(прибавља Гимназија); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; како
подзаконски акт из чл. 59 Закона о основама
система образовања и васпитања није донет,
документација кандидата без положеног испита за директора сматра се комплетном, уколико су остала документа уредно достављена. Потребна документа послати на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког
смера; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије, познавање рада на рачунару
и познавање дактилографије, активно познавање српског и мађарског језика и писма. Уз
пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству (фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (фотокопија); лекарско
уверење се доставља пре закључења уговора
о раду. Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. Пријаву са
потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - администратор“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“

23300 Кикинда, Немањина 27б
тел. 0230/400-270

Наставник математике

за рад на мађарском наставном језику,
за 16 часова, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
боловања

Наставник српског језика и
књижевности - српски као
нематерњи језик
за 19 часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, а у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Поред наведених услова у погледу степена и врсте стручне спреме, а све у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/2012), кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред молбе и
биографскиих података, кандидат подноси
следећа документа којима доказује испуњење
тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци или оверену фотокопију уверења
о држављанству); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не
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старије од 6 месеци, подноси се пре закључивања уговора о раду); доказ о знању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад,
уколико се конкурише за радно место наставника математике на мађарском наставном
језику. Пријаве са потребном документацијом
о испуњености услова поднети на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Сва потребна обавештења могу се
добити код секретара школе на наведени број
телефона.

ПОЉОПРИВРЕДНОТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ
ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“
24420 Кањижа, Широка 70
тел. 024/874-550

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена-мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом
образовању, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године), за наставника средње стручне
школе у подручју рада машинство и обрада
метала, пољопривреда, производња и прераде хране, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству; преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно). Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Директор
се бира на четири године. Доставити доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
и на број телефона: 024/874-550. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу школе,
са назнаком: „За директора“.

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

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа; психофизичка и здравствена
способност за рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања;
да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе или
оверења; уверење о држављанству (у оригиналу или оверену фотокопију); биографију.
Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад подноси се пре закључивања
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, поштом или
лично у просторијама установе.

ГИМНАЗИЈА

Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да је наставник који
је стекао 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.
76/2005 и 100/2007-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године; да је наставник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка
3 Закона о основа система образовања и васпитања; да има држављанство РС. Кандидат
треба да има горенаведено одговарајуће образовање за наставника гимназије, за педагога
или психолога, дозволу за рад (лиценцу), обуку
и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи одговарајућу документацију: радну биографију са прегледом кретања у
служби, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, потврду о најмање 5 година радног стажа у области образовања, оригинал или оверену фоткопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, доказ о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима, фотокопију личне карте, доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана законом - прибавља Гимназија. Уколико изабрани кандидат нема положен испит за директора, дужан је да савлада
обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за директора, на начин и у роко-
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вима које пропише министар, у складу са чл. 59
Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, по завршетку рока за пријаву на конкурс. Директор се бира на мандатни
период од 4 године. Мандат директора тече од
дана ступања на дужност. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс
слати поштом на горенаведену адресу Гимназије, са назнаком: „За конкурс за директора“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Косовск а Ми т р овиц а

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ИЗ УРОШЕВЦА
Са привременим
седиштем у Звечану
38227 Звечан, Бранислава Нушића 6
тел. 028/665-636, 665-106
секретар: 063/8039-984
директор: 063/8300-453

Расписује конкурс за избор у звање професора струковних студија или предавача и заснивање радног односа:

1. Наставник за ужу научну
област Безбедност и заштита на
раду
2. Наставник за ужу научну
област Заштита животне
средине
3. Наставник за ужу научну
област Индустријски менаџмент
4. Наставник за ужу научну
област Производне технологије
у машинству
5. Наставник за ужу научну
област Саобраћајни системи;
Интегрални транспорт и
логистика
УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 2: VIII
степен стручне спреме, факултет заштите на
раду, одговарајући смер, односно група предмета, докторат из области којој припада наставни предмет и просечна оцена најмање осам
у току студија, објављени стручни радови, способност за наставни рад. За радно место под
бр. 3: VIII степен стручне спреме, технолошко-металуршки факултет одговарајући смер,
односно група предмета, докторат из области
којој припада наставни предмет, просечна
оцена најмање осам у току студија, објављени
стручни радови, способност за наставни рад.
За радно место под бр. 4: VIII степен стручне спреме, технички факултет, одговарајући
смер, односно група предмета, докторат из
области којој припада наставни предмет,
просечна оцена најмање осам у току студија,
објављени стручни радови, способност за
наставни рад. За радно место под бр. 5: VIII
или VII/2 степен стручне спреме, саобраћајни факултет, одговарајући смер, односно
група предмета, докторат или магистратура
из области којој припада наставни предмет,
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просечна оцена најмање осам у току студија,
објављени стручни радови, способност за наставни рад. Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005), Статута
ВТШСС Урошевац, у складу са којима ће бити
извршен избор кандидата и заснивање радног
односа. Уз пријаву доставити доказе о испуњавању услова конкурса, списак научних радова са неопходним индексним ознакама и саме
радове, биографију са описом школско-образовне и радно-професионалне историје, доказ
да кадидати нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кривично дело које их чини
неподобним за рад у државном органу (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених и матичне књиге држављана, доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад у просвети. Документа морају бити
оригинали или оверене копије. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475

Расписује конкурс за стицање звања и
заснивање радног односа за радна места:
Студијски програм за српски језик и
књижевност - научна област Филолошке
науке

Наставник за научну област
Савремени српски језик

Студијски програм за историју - научна
област Историјске, археолошке и класичне науке

ФАКУЛТЕТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Асистент за ужу научну област
Национална историја

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

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област
Општа историја

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Биохемија

на одређено време од 36 месеци

Студијски програм за историју уметности
- научна област Историјске, археолошке
и класичне науке

Наставник за ужу научну област
Историја ликовних уметности и
архитектуре
Студијски програм за француски језик и
књижевност - научна област Филолошке
науке

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“

Студијски програм за руски језик и књижевност - научна област Филолошке
науке

Асистент за ужу научну област
Русистика, предмет: Руска
књижевност
на одређено време од 36 месеци

на одређено време од 36 месеци

Студијски програм за социологију - научна област Социолошке науке

Наставник за ужу научну област
Социологија

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

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Радиологија

Асистент за ужу научну област
Општа психологија и мерење у
психологији

на одређено време од 12 месеци

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

на одређено време 5 година

Наставник за ужу научну
област Романистика, предмет:
Француска књижевност

Студијски програм за психологију - научна област Психолошке науке

Сарадник у настави за ужу
научну област Теоријски
предмети

на одређено време 5 година
2 извршиоца

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Хирургија

Наставник за ужу научну
област Романистика, предмет:
Француски језик

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за наставника
треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр.
76/2005 и 44/2010) и Статутом Филозофског
факултета. Кандидати за асистента треба да
испуњавају услове предвиђене чл. 72 став 1
и став 2 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005 и
44/2010) и Статутом Филозофског факултета.
Кандидати за сарадника у настави треба да
испуњавају услове предвиђене чл. 71 Закона
о високом образовању Републике Србије („Сл.
гласник РС”, бр. 76/2005 и 44/2010) и Статутом
Филозофског факултета. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење да против кандидата није покренута
истрага, нити подигнута оптужница, уверење
о држављанству Републике Србије), подносе
се на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Обавештења се могу добити и на бројеве телефона: 028/425-473 и 425-475.

Студијски програм за српску књижевност и језик - научна област Филолошке
науке

К ра г у ј е в а ц

38216 Бањска
тел. 028/669-087

Конкурс објављен 17.04.2013. године у
публикацији „Послови“, за радно место:
наставник географије, са 44% радног
времена, поништава се у целости.

на одређено време 5 година

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за
ужу научну област Интерна
медицина
на одређено време 5 година

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

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

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

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Инфективне
болести
на одређено време 5 година

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време 5 година
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Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Педијатрија

КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

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

Директор

на одређено време 5 година

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета Медицинских наука у
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс доставити: биографију, фотокопију
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација.
Конкурсну документацију доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

Стекните
конкурентску
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево,
Цара Душана 2
предност
тел. 036/314-296
К ра љ е в о

Наставник музичке културе
за 85% радног времена

36000 Краљево, Топлице Милана 1
тел/факс: 036/311-211, 322-477
е-mail: kv.teatar@gmail.com

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: висока стручна спрема или студије
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије);
да кандидат има најмање три године радног
искуства у области културе; организаторске
способности; да не постоје законске сметње
за именовање директора.
Конкурсна
Обука
за документација за избор кандидата за директора устаактивно
нове Краљевачко позориште
треба да садржи:
тражење
предлог програма рада
и развоја Краљевачког позоришта за период
од четири године;
посла
оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне
књижице или доказ о радном искуству; биографију која мора да садржи елементе који
доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених
резултата у раду; уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) за кривична дела
која се гоне по службеној дужности; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о
матичним књигама, објављеном у „Службеном
гласнику РС“, бр. 20/09); оверену копију личне
карте; доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал). Пријаве на
конкурс подносе се непосредно или поштом
Управном одбору Краљевачког позоришта
Краљево, на адресу: Краљевачко позориште,
Топлице Милана 1, 36000 Краљево, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора - не
отварати“. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Посао се не чека,

Обука
за активно
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према
Правилнику
о врстипосла
стручне спреме настав- посао се тражи
тражење
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр.
11/2012). Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да поднесу следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење
којим кандидат доказује да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима подноси се након доношења одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова,
доставити лично или на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Одлука о избору кандидата биће
донета у законском року.

Најкраћи пут
Пословни
центри НСЗ
до посла

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

ОШ „СУТЈЕСКА“

Национална
службабб
36350
Рашка, 27. новембар
тел. 036/736-591
за запошљавање

Запослимо
Србију
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведе-

ном занимању; оспособљеност
Пословни
центрипо програму и
наставном плану обуке, тј. стручног усавршавања за рад НСЗ
на пословима руковаоца котловским постројењима; да кандидати нису осуђивани или под истрагом због кривичних дела
која их чине неподобним за рад у школи. Уз
пријаву доставити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење
подноси се непосредно пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-164, 825-381

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање из чл. 8 ст.
2 Закона о основама
система
Друштвена
одговорност
образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено
на студијама другог степена (мастер академсПРИОРИТЕТИ
У стуке студије, спекцијалистичке
академске
дије или специјалистичке
струковне
студије),
ЗАПОШЉАВАЊУ
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. спетембра 2005. године;
да поседују 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 донесе подзаконски акт о полагању
испита за директора школе); најмање пет
година рада
у установислужба
на пословима обраНационална
зовања и васпитања, након стеченог образа запошљавање
зовања; држављанство
Републике Србије;
да имају одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); да поседују стручне и организационе
способности. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве се подносе у
затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс
за директора“, непосредно или на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Уз пријаву кандидати треба
да приложе: радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана
рада за време мандата, којом се доказују организационе способности; оверену фотокопију
дипломе о стеченом стручном одговарајућем
образовању; оверену фотокопију дипломе
(уверења) о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; потврду о радном
искуству; уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); лекарско уверење (не старије од 6 месеци); доказ о радном искуству у области образовања и васпитања.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

Котлар

Сајмови
запошљавања

Крушевац

План за
реализацију
вашег
бизниса

Ваша права адреса:

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

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

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

Наука и образовање

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

ОШ „МИРКО ТОМИЋ“

Директор

Наставник руског језика

37223 Разбојна - Брус
тел. 037/832-114

на период од 4 године

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

са 23% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове произ члана 8 Закона о основама система обраписане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона
зовања и васпитања и члана 3 Правилника
о основама система образовања и васпитања,
о степену и врсти образовања наставника и
да има одговарајуће образовање из члана 8
стручних сарадника у основној школи; држастав 2 Закона о основама система образовања
вљанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и васпитања за наставника основне школе,
и ученицима; да кандидат није осуђиван
педагога или психолога, стечено на студијаправноснажном пресудом за кривична дела
ма другог степена (мастер академске студије,
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
специјалистичке академске студије или спео основама система образовања и васпитања.
цијалистичке струковне студије), у складу са
Уз пријаву са школско-образовном и радном
Законом о високом образовању, почев од 10.
биографијом доставити: оверену фотокопијусептембра 2005. године или на основним ступрепис дипломе о стеченој стручној спредијама у трајању
од најмање
четири године,
ми; уверење о држављанству (не старије од
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
6 месеци); извод из матичне књиге рођених.
по пропису који је уређивао високо образоДоказ о неосуђиваности прибавља школа.
вање до 10. септембра 2005. године, да посеУ поступку одлучивања о избору кандидата
дује дозволу за рад, обуку и положен испит
вршиће се претходна провера психофизичких
за директора установе и најмање пет година
способности кандидата који уђу у ужи избор,
рада у установи на пословима образовања
од стране Националне службе за запошљаи васпитања, након стеченог одговарајућег
вање. Лекарско уверење доставља изабрани
образовања (изабрани кандидат биће у обавекандидат пре закључивања уговора о раду.
зи да у законском року положи испит за дирекПријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана, на горенаведену адретора, након што министар просвете, науке и
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
технолошког развоја донесе подзаконски акт о
се разматрати. Ближе информације о конкурсу
полагању испита за директора школе); да има
могу се добити код секретара школе, на број
психичку, физичку и здравствену способност
телефона: 037/790-120.
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
СШ „СВЕТИ ТРИФУН“
је држављанин РС. Директор се бира на периСА ДОМОМ УЧЕНИКА
од од 4 године. Пријаве са доказима о испуња37230 Александровац
вању услова подносе се на адресу школе, у
тел. 037/751-117
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ
о држављанству (уверење о држављанству,
Васпитач у Дому ученика
оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); уверење надлежног суда да се
УСЛОВИ: високо образовање на студијама
против кандидата не води истрага, истражна
другог степена, друштвено-хуманитарних,
природно-математичких наука или поља уметрадња или да није подигнута оптужница или
ности (дипломске академске студије-мастер,
оптужни предлог за кривична дела за која се
основне студије у трајању од четири године,
гони по службеној дужности; уверење о псипо пропису који је уређивао високо образохичкој, физичкој и здравственој способности
вање до 2005. године), VII/1 степен стручза рад са децом и ученицима. Лекарско увене спреме (филозофски факултет, одсек за
рење подноси само изабрани кандидат пре
српски језик и књижевност, филозофски
закључења уговора о раду. Уверење да канфакултет, природно-математички факултет,
дидат није осуђиван правоснажном пресудом
факултет политичких наука, факултет музичНационална
за наведена кривична
дела ислужба
дискриминаторке уметности и лица која имају високу стручно понашање -заприбавља
школа
по
службезапошљавање
ну спрему и испуњавају услове за обављање
ној дужности. Доказ о положеном испиту за
послова Обуке
наставника
и стручних сарадника у
и субвенције
директора школе се не прилаже, јер министар
средњој школи).
није донео Правилник о полагању испита за
за запошљавање
директора школе. Кандидат ће бити писмено
Професор српског језика и
обавештен о одлуци Школског одбора.

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

Ле с к о в а ц

Први утисак је
„АЦА СИНАДИНОВИЋ“
најважнији – ОШ
16222 Предејане, Омладинска 28
тел. 016/3406-117
будите
радник - хигијеничар
испред свих Помоћни
са 50% радног времена

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

књижевности

Друштвена
одговорност

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Унапредите
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевсвоје
ности - VII/1 степен стручне спреме.
Професор математике
пословање
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Људи су
мера успеха

УСЛОВИ: дипломирани математичар, професор математике - VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер), основне академске студије у

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник,
као и услови прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09). Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о огласу
могу се добити на број телефона: 016/3406117.

Ниш

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
18213 Трњане
тел. 018/4844-250

Наставник историје

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: професор историје; професор историје и географије; дипломирани историчар;
мастер историчар; дипломирани историчармастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер треба
да имају завршене основне академске студије
историје.

Наставник енглеског језика

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик).
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Наука и образовање
ОСТАЛО: испуњеност услова прописаних чланом 8 став 4 и чланом 121 став 9 Закона о
основама система образовања и васпитања
који утврђују обавезу поседовања образовања
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина; држављанство Републике Србије;
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). Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду о положеним испитима из предмета: педагогија, психологија и
методика; оверен препис/фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; радну биографију
(осим за лица која први пут заснивају радни
однос). Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Здравствена
способност се доказује лекарским уверењем
које се доставља као доказ пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45
тел. 018/206-880

Наставник географије

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС“, бр. 11/12):
професор географије; дипломирани географ;
професор географије и историје; дипломирани професор биологије и географије; дипломирани професор географије и информатике;
професор биологије - географије; професор
физике - географије; професор географије информатике; дипломирани професор географије - мастер; дипломирани географ - мастер;
мастер географ; мастер професор географије;
мастер професор биологије и географије;
мастер професор географије и информатике.
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или
двопредметне студије географије и информатике. Наставу наведеног предмета могу да
изводе и лица која су завршила двопредметне
студије на факултету, ако су на том факултету
савладала програм из тих предмета у трајању
од осам семестара. Кандидат уз пријаву треба
да достави: оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену
фотокопију уверења/потврде или другог документа да има образовање из психолошких,
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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. По истеку рока за подношење пријава, за све кандидате који су благовремено доставили исправну
и потпуну документацију, школа ће прибавити
од надлежног органа доказ из члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о
избору кандидата, директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. У року
од 8 дана од дана добијања резултата провере, директор прибавља мишљење школског
одбора. Одлуку о избору кандидата директор
доноси у року од 8 дана од дана добијања
мишљења школског одбора. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Рок
за пријаву је 15 дана. Непотпуне, неблаговремене и неисправне пријаве неће се узимати у
разматрање.

Нови Па зар

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

Наставник српског језика

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

ОШ „БРАТСТВО“

36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50
тел. 020/317-020

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају образовање у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) и у складу са Правилнком
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012 од
07.11.2012.). Кандидати морају да испуњавају
услове за пријем у радни однос у складу са
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
потребно је поднети следећа документа: доказ
о стручној спреми (оверена копија дипломе);
уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
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Нови Са д

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

21131 Петроварадин, Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

Наставник техничког и
информатичког образовања

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције помоћника директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте и степена стручне спреме
предвиђене чланом 3 став 1 тачка 13 Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Наставник математике

на одређено време до повратка
радника са функције вршиоца
дужности директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте и степена стручне спреме
предвиђене чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласникПросветни гласник“, бр. 11/2012).

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте стручне спреме,
односно потребно је да поседује сведочанство
о завршеној основној школи у складу са чл.
17 и 27 Правилника о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Јован Дучић“,
Петроварадин.
ОСТАЛО: Остали услови за радна места
наставника утврђени су чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), а
за радно место спремачице: чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Потребна
документација: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС - не старије
од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе;
одговарајуће лекарско уверење - не старије
од 6 месеци, доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, док ће
уверење о неосуђиваности прибавити школа.
Пријаве, са назнаком: „За конкурс“, слати на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука за
активно
тражење
посла

Стекните
конкурентску
предност

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Обука за активно

Наука и образовање

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

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Саобраћајнице
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске струке, област Грађевинско инжењерство, уно Саобраћајнице и услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању.

Истраживач-сарадник за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Енергетска
електроника, машине и
претварачи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке струке, истраживачко искуство и
искуство у извођењу наставе (лабораторијске вежбе) из уже научне области Енергетска
електроника, машине и претварачи и услови
прописани чланом 70 Закона о научноистраживачкој делатности.

Ванредни професор за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Мехатроника,
роботика и аутоматизација
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке
мехатроника, докторат наука из области мехатроника и услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању.

Доцент или ванредни
професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке
електротехника и рачунарство, област Рачунарска техника и рачунарске комуникације,
истраживач на научним пројектима Министарства, радно искуство у високошколској установи из области за коју се бира и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Производни системи,
организација и менаџмент
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент, искуство у раду на пројектима
Министарства образовања, науке и технолошког развоја и пројектима Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој,
искуство у извођењу наставе на високошколским установама и услови прописани чланом
64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Информациони и
комуникациони системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
инжењерске или информатичке струке, докто-

рат у наведеним научним областима и поседовање специјалистичких знања у подручјима
објектно оријентисаних информационих технологија и развоја програмских производа и
услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Аутоматика и управљање
системима

Сарадник у настави за ужу
научну област Германистика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке
електротехника и рачунарство, учешће у настави и на пројектима финансираним од стране
Министарства за образовање и науку Србије и
пројектима финансираним од стране Европске
уније, из области биомедицинског инжењерства и инструментације и услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент или ванредни професор
за ужу стручну, уметничку,
односно научну област
Машине алатке, флексибилни
технолошки системи и
аутоматизација поступака
пројектовања
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, радно искуство у настави и вођењу
радова студената на предметима уже научне
области Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака
пројектовања у трајању од најмање 10 година,
учешће у научноистраживачким пројектима и
објављени научни радови из уже научне области за коју се бира и услови прописани чланом
64 Закона о високом образовању.

Истраживач сарадник за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Електроника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, искуство
у истраживањима у области микроталасних
филтера верификовано публикацијама у међународним часописима са импакт фактором и
услови прописани чланом 70 Закона о научноистраживачкој делатности.

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Физика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке струке, област Физика и
услови прописани чланом 71 Закона о високом
образовању.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање
и пријем у радни однос (навести прецизан
назив уже научне области), доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију,
оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству, 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 студије, 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.

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Германистика

Асистент за ужу научну област
Класичне науке
Асистент за ужу научну област
Информатика
Наставник (сва звања) за ужу
научну област Русинистика
Лектор за ужу научну област
Русистика
2 извршиоца

Виши лектор за ужу научну
област Русистика
Асистент за ужу научну област
Словакистика
Наставник (сва звања) за ужу
научну област Филозофске
науке
Наставник (сва звања) за ужу
научну област Општа и мађарска
лингвистика
УСЛОВИ: Ако се кандидати пријављују на конкурс за асистента или вишег лектора прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним и мастер студијама или магистарским студијама; потврду да су уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који
завршавају докторат по раније важећим прописима) - само за асистенте; биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/
формулари_за_писање_реферата, извештај
за избор у звање сарадника); податке о досадашњем раду; списак стручних и научних
радова, као и саме радове; ако се кандидати
пријављују на конкурс за сарадника у настави или лектора: оверену фотокопију дипломе
о завршеним основним студијама; потврду да
су уписани на одговарајуће мастер академске
студије (само за сарадника у настави); биографију састављену на основу упитника који се
може преузети са веб сајта Факултета (www.
ff.uns.аc.rs/формулари_за_писање_реферата, извештај за избор у звање сарадника);
податке о досадашњем раду; списак стручних
и научних радова, као и саме радове; ако се
кандидати пријављују на конкурс за наставника-универзитетског професора: оверену
фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на основу упитника који се
може преузети са веб сајта Факултета (www.
ff.uns.аc.rs/формулари_за_писање_реферата,
образац пријаве на конкурс за избор у звање
универзитетског наставника); податке о досадашњем раду; списак стручних и научних
радова, као и саме радове. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
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ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 12
тел. 021/780-167

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава законом прописане
следеће услове: да поседује одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу
са Законом о високом образовању, почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да има држављанство Републике Србије; да поседује лиценцу,
односно положен испит за наставника, психолога или педагога; најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања;
познавање словачког језика; да испуњава
услове прописане чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или
оригинал дипломе о стеченој високој школској
спреми; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверену фотокопију
или препис лиценце за наставника, односно
психолога или педагога; фотокопију радне
књижице; потврду о стеченом радном стажу
у области образовања и васпитања, где је
стечен (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место
на које је кандидат био распоређен и време
трајања рада из области образовања и васпитања) или друге доказе о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања
(решења или уговор раду о заснивању радног
односа и распоређивању на радно место и
др); краћу биографију о кретању у служби са
биографским подацима којима доказује своје
стручне, педагошке, организационе и друге
способности и оствареним резултатима у раду
(CV); документацију о стручном и радном усавршавању; програм рада за наредни мандатни
период, односно предлог мера, организације
и начина руковођења школом које би спровео
као директор; уверење о завршеној школи на
словачком језику или уверење о положеном
испиту провере знања словачког језика. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима се доставља
пре закључења уговора о раду, док уверење о
неосуђиваности за кривична дела из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа од надлежног СУП-а.
Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс
за избор директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Сарадник у настави за област
Ликовних уметности, ужа област
Цртање
за 50% радног времена, на одређено
време 1 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области
ликовних уметности, уписане мастер академске студије из области Цртање, студије
првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање 08,00. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о
завршеним одговарајућим студијама, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од суда
(не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац биографских података
(Образац 2Б) који се налази на сајту Академије
уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији
Наставници - Конкурси), приложен у штампаној и електронској форми (CD), уверење о уписаним мастер академским студијама, уверење
о просечној оцени на основним студијама. Рок
за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И
МЕТОДИЈЕ“

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
е-mail: оffice@оssvkiriloimetodije.rs

Професор математике

на одређено време 3 месеца

Професор историје

на одређено време 3 месеца

Професор српског језика
на одређено време 3 месеца

Професор географије

на одређено време 3 месеца

Професор биологије

на одређено време 3 месеца

Професор информатике и
рачунарства
на одређено време 3 месеца

Професор физике

на одређено време 3 месеца

Професор хемије

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: висока стручна спреме наведене струке; предност особама са искуством и
могућношћу предавања два компатибилна
предмета. Пријаве слати поштом или електронским путем, на наведене адресе. Кандидати који прођу у други круг биће обавештени
у року од 8 дана од дана приспећа CV-а.

Пирот

ОШ „МЛАДОСТ“
18215 Велико Боњинце
тел. 010/2681-028

Секретар

са 25% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат треба да испуњава
и посебне услове: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, 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 и да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву
кандидат подноси: пријаву са кратком биографијом, оригинал или оверену фотокопију
дипломе којом се потврђује стручна спрема,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од шест месеци),
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију
радне књижице са подацима о радном стажу,
оригинал или оверену фотокопију уверења
суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по
службеној дужности. Доказ да кандидат има
психофизичку способност за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Доказ да није осуђиван прибавља
школа. Пријављивање на конкурс се врши
поштом или лично на адресу школе, у року од
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Сва обавештења могу се добити у школи или на број телефона: 010/2681-028.

Професор енглеског језика
на одређено време 3 месеца

Професор техничког образовања

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

на одређено време 3 месеца

Професор музичког васпитања
на одређено време 3 месеца

Професор ликовног

на одређено време 3 месеца

Професор физичког

на одређено време 3 месеца
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Друштвена одговорност
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Обука за
активно
СРЕДЊА ШКОЛА
тражење
„НИКЕТА РЕМИЗИЈАНСКИ“
посла

ПРИОРИТЕТИ
У
ОСНОВНА
ШКОЛА
„РИФАТЗАПОШЉАВАЊУ
БУРЏОВИЋ ТРШО“

Наставник француског језика

Професор разредне наставе

18310 Бела Паланка
тел. 018/855-510

Карајукића Бунари
36313 Угао

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања, са
77,78% укупне норме
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8
став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Пријављени кандидати поред одговарајућег образовања треба да испуњавају и следеће услове:
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да су држављани Републике Србије.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности, а доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Остала документа
којима доказујеслужба
да испуњава конкурсне услоНационална
ве, кандидат доставља уз пријаву на конкурс, у
за запошљавање
оригиналу
или у овереној копији (не старије од
шест месеци). У поступку одлучивања о избору кандидата (наставника), директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности, у року од
8 дана од истека рока за подношење пријава.
Уз пријаву приложити: оригинал или оверен
препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству. Уверења не смеју
бити старија од 6 месеци, а фотокопије морају
бити оверене. Лекарско уверење се доставља
пре закључења уговора о раду. Пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату школе, у времену од 09,00 до 12,00 сати
или послати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона:
018/855-510.

Посао се не чека,
посао се тражи

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „СУНЦЕ“

18430 Куршумлија, Косовска 36а
тел. 027/381-534

за рад у ИО Цетановиће

УСЛОВИ: Кандидати у погледу стручне спреме треба да испуњавају услове прописане чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11), образовање стечено на студијама
Национална
служба
другог
степена (дипломске
академске студијемастер,заспецијалистичке
запошљавањеакадемске студије
или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и услови прописани
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 2/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05,
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 9/09, 4/09,
3/10); посебни услови предвиђени чл. 120 став
1 Закона о основама система образовања и
васпитања: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
РС. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору, пре закључивања
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за запошљавање, у складу
са законом. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије, не старије
од шест месеци.

Програми
приправништва –
знање у пракси

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса
Пријепоље

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
ПРИБОЈ
31330 Прибој, Вука Караџића бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова,
на конкурс се могу пријавити лица са високом стручном спремом (високо образовање
на основним студијама у трајању од четири
године) и 3 године радног искуства. Потребна
документација: програм рада и развоја установе, оверена копија дипломе о стеченом степену стручне спреме, кратка биографија (CV),
оверена копија радне књижице, уверење о
држављанству РС, оверена копија личне карте, потврда да се против лица не води кривични поступак, лекарско уверење.

ови запошљавања

Национална служба
П р о ку п љ е за запошљавање

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

ОШ „БОШКО БУХА“

ПРАВИ
Рачунополагач
ОДГОВОРИ НА
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљеноВАШЕ
лице под условима
прописаним законом: да
ЗАХТЕВЕ
има одговарајуће образовање - завршен екоИвање, 31300 Пријепоље

номски факултет, дипломирани економиста
(по прописима Закона о високом образовању
који је важио до 10. септембра 2005. године)
или дипломирани економиста - мастер, општа
здравствена способност, да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела,
држављанство РС, познавање рада на рачунару.

Национална служба
за запошљавање

Васпитач
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или студијама другог степена (дипломске
академске студије) – васпитач, у складу са
законом, као и услови предвиђени чланом
120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - установа прибавља службеним путем.
Уверење о психофизичкој и здравственој способности подноси кандидат пре закључења
уговора о раду. Вршиће се претходна провера
психофизичких
способности
од стране НациоШанса
за младе
налне службе за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са потребном документацијом, са назнаком:
„За конкурс“, у затвореној коверти слати на
адресу установе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Школа је знање,
посао је занат

СРЕДЊА ШКОЛА
ЖИТОРАЂА

18412
Житорађа,
Светосавска
23
Обуке
и субвенције
(за запошљавање)
тел. 027/8362-020

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
радника одсутног преко 60 дана,
са 7 сати недељно (33,33% радног
времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор српског језика и књижевности,
као и остали профили стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, предвиђених
за ово радно место. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену копију
дипломе као доказ о стручној спреми, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о
раду. Кандидати који буду ушли у ужи избор
биће подвргнути психофизичкој и здравственој провери способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
29.05.2013. | Број 519 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

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

Помоћни радник - хигијеничар

Наставник српског језика

УСЛОВИ: завршено основно образовање. Уз
пријаву и доказ о завршеном основном образовању, кандидат треба да достави: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци, као
и да није осуђиван за кривично дело против
достојанства личности и морала. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве слати на адресу школе
или доставити лично у просторијама школе,
радним даном, до 14,00 часова.

Смедерево

ОШ „ХЕРОЈ СРБА“

11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб
тел. 026/751-071

на одређено време, за рад у
издвојеном одељењу у Великом
Орашју, до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред
општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 120, 121
и 122 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи. Са радном биографијом доставити и оверене фотокопије докумената, не
старије од 6 месеци, којима кандидати доказују да испуњавају услове конкурса: диплому
о стручном образовању, уверење надлежног
суда да нису осуђивани или под истрагом, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење.

Сомбор

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Сходно одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, у радни однос у установи може да буде
примљено лице ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике
Србије; кандидати подлежу провери психофизичких способности коју врши Национална
служба за запошљавање (доставити фотокопију личне карте). Уз пријаву на конкурс
поднети: оверену копију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), радну биографију, копију
личне карте. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Оглас објављен 15.05.2013. године у
публикацији „Послови“, за радно место:
кувар-сервирка, мења се у делу који се
односи на одговарајуће образовање,
тако да се брише: IV степен стручне
спреме.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
25212 Алекса Шантић
VIII војвођанске бригаде бб
тел. 025/5838-120

Сремска Митровица

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или
дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године. Кандидати треба да
испуњавају услове из чл. 68 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и да
уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству
Републике Србије и извод из матичне књиге
рођених - не старије од 6 месеци. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора.
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа
слати на адресу школе или доставити лично у
секретаријат школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Психолог

на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана, за
50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању, почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године - докази се
подносе уз пријаву на конкурс; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - уверење се подноси
пре закључења уговора о раду; држављанство Републике Србије - уверење се подноси
уз пријаву на конкурс; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља
школа; стручна спрема према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Кандидат уз пријаву на конкурс подноси: кратку биографију; оверен препис (фотокопију)
дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству Републике Србије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

СППШ
„СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ“
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-784
факс: 022/470-944

Наставник стручних предмета
ветеринарске струке
у својству приправника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл.
ветеринар; да је кандидат држављанин Републике Србије. Општи услови за све кандидате:
да имају психичку и здравствену способност за
рад са ученицима (кандидати који испуњавају
услов у погледу стручне спреме и држављанства РС упућују се на тест провере психофизичких способности за рад са ученицима); да
нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кривична дела наведена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење суда и
уверење о некажњавању од СУП-а). Уз пријаву
или CV кандидат подноси следећа документа:
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе); уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу школе.

Обука за активно тражење посла
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ТШ „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ
НЕША”
22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146

Наставник математике
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
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
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
стручни назив: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер електронике; професор електротехнике.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања 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 дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем високом образовању, оригинал или оверену фотокопију доказа да лице има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима, а који
уђу у ужи избор, вршиће надлежна служба за
запошљавање, применом стандардизованих
поступака. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Уверење МУП-а
Србије да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом слати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс”, број телефона: 022/436-146.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ
22320 Инђија, Трг слободе 2а

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

1. Наставник енглеског језика

Конкурс објављен 24.04.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

3. Наставник практичне наставе
са технологијом рада (мушки и
женски фризер)

22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 59
став 2 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); одговарајуће
високо образовање из чл. 8 став 2 наведеног
закона за наставника врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, лиценца за
наставника, педагога или психолога, завршена
обука и положен испит за директора установе,
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка,
физичка и здрвавствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверене фотокопије дипломе и уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест
месеци). Уверење да кандидат није осуђиван и
да није под истрагом (не старије од шест месеци) - прибавља школа по службеној дужности.
У пријави кандидата треба да буду садржани
биографски подаци и преглед кретања у служби. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе или доставити лично предајом
истих у секретаријат школе. За све информације обратити се на број телефона: 022/639185. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентску
предност

2. Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Национална служба за
запошљавање

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

4. Наставник хемије

са 15 часова у настави недељно

5. Наставник математике
6. Наставник хигијене
са 10% радног времена

7. Наставник прве помоћи
са 6% радног времена

8. Наставник куварства са
практичном наставом - теорија
са 45% радног времена

9. Наставник куварства
са 55% радног времена

10. Наставник основа
дерматологије
са 10% радног времена

11. Наставник основа анатомије
и физиологије
са 10% радног времена

12. Административнофинансијски радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има средњу стручну
спрему, правне или економске струке, познавање рада на рачунару.
Услови у погледу стручне спреме за сва радна места, изузев за радно место под ред. бр.
12: одговарајуће високо образовање према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из тач. 1 и
2 мора да има образовање из психолошких,
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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. За радна
места под ред. бр. 3, 8 и 9: изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. За радно место под ред. бр. 3: поред горенаведеног,
послове наставника практичне наставе може
да изводи лице са одговарајућим средњим
образовањем и положеним специјалистичким
испитом и петогодишњом праксом.
ОСТАЛО за сва радна места: 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 и да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије следећих
докумената: дипломе и уверења о држављанству. Лекарско уверење изабрани кандидат
је дужан да достави пре закључења уговора
о раду, а уверење о некажњавању прибавља
школа по службеној дужности. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се поносе лично
или поштом, на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСТАНОВА ЗА
ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
„ПОЛЕТАРАЦ“

Су б о т и ц а

Ваљево

ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43
тел. 024/768-035

Професор разредне наставе

на хрватском наставном језику,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
преко 60 дана

Професор разредне наставе

за рад у боравку, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства, преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарски
преглед пре закључења уговора), поседовање
држављанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична
дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа). Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Пријаве послати
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 024/768-035.

22400 Рума, Главна 146
тел. 022/479-137

Васпитач - приправник

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање
- одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању од
три године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у
складу са законом; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању. Доказ
који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се
приликом пријема у радни однос, а доказ који
се односи на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Пријаве се подносе на адресу
установе.
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ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43
тел. 024/768-035

Наставник грађанског васпитања

ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“

14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/221-557, 223-112, 225-740

Васпитач у Дому ученика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, наставног смера следећих факултета: филолошки
факултет, филозофски факултет, природноматематички факултет, педагошко-технички
факултет, факултет за физичко васпитање,
факултет политичких наука, факултет музичке уметности, факултет ликовних уметности,
факултет примењених уметности.

Професор математике
УСЛОВИ: високо образовање из поља природно-математичких наука, VII степен стручне
спреме, професор математике, дипломирани
математичар.

Помоћник кувара у Дому
ученика
УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме,
кувар.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе доказе
у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), оверен препис дипломе о завршеном образовању, уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију), уверење
да се против кандидата не води кривични
поступак (узима се у вишем суду) и лекарско
уверење по пријему у радни однос. Уверење
којим се доказује да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање шест месеци или да није
правоснажном пресудом осуђен за кривично
дело против достојанства личности и морала прибавља школа од надлежног органа.

са 20% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
- лекарски преглед (пре закључивања уговора
о раду); поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа),
психофизичка способност за рад са децом и
ученицима (проверу врши надлежна служба
за запошљавање). Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Пријаве
послати на адресу школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 024/768-035.
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ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/225-066

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник биологије

са 85% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани
биолог, дипломирани молекуларни биолог и
физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани биолог-еколог и дипломирани професор биологије и хемије, професор
биологије-географије, професор биологијехемије, професор биологије-физике, професор
биологије-информатике, професор биологијематематике, дипломирани професор биологије-мастер, дипломирани биолог-мастер, дипломирани професор биологије-хемије мастер,
дипломирани професор биологије-географије
мастер, дипломирани молекуларни биолог-
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мастер, дипломирани биолог заштите животне
средине-мастер, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије
и географије, мастер професор биологије и
хемије. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09); да имају одговарајуће образовање;
држављанство Републике Србије; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања или да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело
против достојанства личности и морала. Уз
пријаву приложити: оверен препис (фотокопију) дипломе или уверења о стеченом образовању, оверен препис (фотокопију) извода из
матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију) уверења о држављанству - не старије
од 6 месеци. Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања
о избору кандидата за радно место наставника
биологије, кандидати који су ушли у ужи избор
дужни су да се подвргну претходној провери
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих
поступака, а у складу са чланом 130 Закона
о основама система образовања и васпитања,
по распореду који утврди школа у сарадњи
са Националном службом за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I
ОСЛОБОДИЛАЦ“

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

Професор географије

17545 Корбевац
тел. 017/448-502

са 50% радног времена

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

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
14226 Јабучје
тел. 014/74-014

Домар-ложач

са 22,22% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Директор

Програми
равништва
–
ОШ „СВЕТИ САВА“
ње у пракси
14221 Попучке
тел. 014/283-055

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у смислу
чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011), стручна спрема у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012).
Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми и уверење о држављанству.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање, тј.
завршен факултет - VII/1 степен, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи,
да поседује физичку и здравствену способност
за рад са децом, да није кривично гоњено
лице и да није под истрагом и да је држављанин Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуна документа
неће се узимати у обзир. Документацију слати
на адресу школе.

књижевности

Рајинце, 17523 Прешево
тел. 063/7579-845

Оглас објављен 22.05.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се у делу
УСЛОВИ,
где уместо: VI степен стручне
ционална
служба
спреме, образовање из члана 8 став 2
а запошљавање
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09)
за васпитаче, треба да стоји: VI степен
стручне спреме, образовање из члана 8
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09) за васпитаче. У осталом делу
оглас је непромењен.

за рад у подручној школи у Кривој
Феји, на одређено време до краја
школске године, за 89% радног
времена

САЈМОВИ ЗАП

ОШ „ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“

14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Професор математике

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машинске или електро струке, возачка дозвола „Б“
категорије, положен испит за руковаоца парВршац
них котлова. Поред ових услова, потребно
је да кандидати поседују психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
пресудом за кривична
дела утврђена у чл.
120
Национална
служба
„НИКОЛА ТЕСЛА“
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра26300 Вршац, Стеријина 40-44
запошљавање
зовања и васпитања. за
Уз пријаву
доставити:
тел/факс: 013/830-668
уверење о држављанству Републике Србије,
доказ о одговарајућем образовању, фотокопију возачке дозволе и уверење о положеном
Наставник енглеског језика и
испиту за руковаоца парних котлова.

В ра ње

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ЛАНЕ“

Шанса за
младе

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: високо образовање за наставника или стручног сарадника, да кандидат има
лиценцу за наставника, педагога или психолога, положен испит за директора школе и најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања. Мандат директора тече
од дана ступања на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверен
препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном
испиту (лиценца), потврду о радном искуству
са подацима о пословима и задацима које је
обављао, прилоге којима доказује своју стручност, организациоине и друге квалитете, уверење да није осуђиван, односно да не постоји
забрана обављања послова директора школе
и уверење о држевљанству РС. Рок за пријављивање је 15 дана.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност, висока стручна спрема,
VII степен одговарајућег смера, стечен на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; држављанство Републике Србије; да кандидат није правоснажном
пресудом осуђиван за кривична дела утврђена
у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основа система
образовања и васпитања; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима. Уз пријаву и краћу биографију доставити:
оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми и потребним знањима; оверену
копију или оригинал уверења о држављанству
и извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима врши Национална служба
за запошљавање. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља кандидат пре закључења
Национална
сл
уговора о раду. Пријаву са доказима
о испуњавању услова конкурса доставити лично или
за запошљав
поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне
и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊ

НАЈКРАЋИ ПУ
ДО ПОСЛА

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
29.05.2013. | Број 519 |

Обуке и субвенције (за запошљавање)
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Друштвена

Наука и образовање

Зајечар

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник српског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање из чл. 8 Закона о основама система
образовања: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године или високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, као и да има
образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012). Пријављени кандидат поред одговарајућег образовања
треба да испуњава и следеће услове: да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс,
која треба да садржи кратку биографију (да ли
је и где кандидат радио/ради), кандидат треба
да поднесе: оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом
образовању; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, по
захтеву школе. Уколико је кандидат тестиран у
протеклих шест месеци, потребно је да то наведе (када и где је извршено тестирање). Доказ
о здравственој способности изабрани кандидат доставиће школи пре закључења уговора
о раду. Извештај из казнене евиденције МУП-а
школа прибавља по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
19312 Вражогрнац
тел. 019/460-203

Наставник енглеског језика

са 44% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
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РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Под
одговарајућим образовањем сматра се високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године;
високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља накнадно пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Документација се предаје у оригиналу или у овереној
фоткопији. Пријаву на конкурс са документацијом доставити лично или на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Додатне информације
се могу добити на горенаведени број телефона.

З р ењ а н и н

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
www.tfzr.uns.аc

Наставник у сва звања за ужу
научну област Педагошко дидактичке науке, предмети:
Педагогија са дидактиком и
Микропедагогија

са 30% радног времена, на период од
пет година, а редовни професор на
неодређено време
УСЛОВИ: доктор педагошких наука и способност за наставни рад, да кандидат има научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама (члан 64 Закона о високом образовању).
Пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и
стручном звању, списак објављених научних и
стручних радова, књиге и сами радови) подносе се Факултету, са назнаком: „За конкурс“, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Контакт телефон: 023/550501.
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ОШ „СТЕВАН КНИЋАНИН“
Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о
високом образовању или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године) за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву
поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о положеном испиту за лиценцу
(дозвола за рад), односно стручном испиту; потврду о радном стажу која обавезно треба да садржи
назив и печат послодавца, делатност којом се бави,
радно место на којем је кандидат био запослен и
време трајања рада; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; биографске податке, односно радну биографију са предлогом мера,
начина и организације руковођења школом, које
би кандидат спровео као директор школе; посебно издвојене личне податке ради прибављања уверења о некажњавању (име и презиме, ЈМБГ, име
оца, девојачко презиме мајке, место рођења, адреса пребивалишта). Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања,
по захтеву школе. Доказ о здравственој способности изабрани кандидат ће доставити пре ступања
на дужност. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Пријава са документима подноси се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и на бројеве телефона:
023/867-600 и 023/867-001.

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА
ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Цара Душана 5
тел. 023/821-034

Директор
УСЛОВИ: Кандидати за избор директора морају да
испуњавају следеће услове: VI или VII степен стручне спреме, најмање 5 година радног искуства у струци, да имају радне и организаторске способности,
да немају законску забрану и сметње за именовање
директора. Пријава на конкурс треба да садржи:
уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), адресу становања, податке о образовању (оригинал или
оверена фотокопија дипломе), податке о дужини и
врсти радног искуства са кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима,
податке о стручном усавршавању, доказ да кандидат није осуђиван. Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се лично или поштом,
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора“. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ЕВИДЕНЦИЈА
НЕЗАПОСЛЕНИХ

Поставите
питања

Ко све може да се пријави на евиденцију незапослених Националне
службе за запошљавање, каква је процедура и шта се подразумева под
неопходном документацијом за пријављивање? На које услуге може
да рачуна особа пријављена на евиденцију незапослених лица НСЗ?
На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже посао
- лица која траже промену посла
- 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. Лицем које тражи промену посла сматра се особа која је у радном односу, али жели да промени
радно место. Другим лицем које тражи посао сматра се особа старија од 15 година, која тражи посао, а
не припада категорији незапослених или лица која траже промену посла, у смислу закона.

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

Основна документација за пријављивање:
- лична карта
- радна књижица
- доказ о школској спреми или стручној оспособљености (оригинал документа на увид)
- акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
- други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Уколико се на евиденцију пријављујете као особа са инвалидитетом, потребна је и додатна документација:
- решење о инвалидности (војни инвалиди и инвалиди рада)
- решење о категоризацији (категорисана омладина и остали категорисани инвалиди)
- сведочанство или диплома редовне или специјалне школе
- решење о процењеној радној способности - инвалидности (према Правилнику о процени радне способности)
На евиденцију могу да се пријаве и страни држављани, и то уз следећу документацију:
- лична карта за странце, радна књижица и нострификована диплома (стално настањење)
- радна књижица, пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену посла уз основну документацију (осим радне књижице) достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже посао уз основну документацију (осим радне књижице) достављају:
- ученици и студенти - потврду о статусу
- пензионери - доказ/решење о пензионисању
- лица којима мирују права из радног односа - доказ/решење о мировању радног односа.
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање врши се лично, у организационим јединицама НСЗ, према месту пребивалишта, односно месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.
Услуге Националне службе за запошљавање имају за циљ да вам пруже подршку у тражењу посла
и повећају ваше могућности за запошљавање, а доступни су вам:
- саветовање у процесу тражења посла
- информисање о слободним радним местима - уз помоћ саветника за запошљавање, путем
самоуслужног система у филијали НСЗ, публикације „Послови”, огласне табле у филијали НСЗ
или на интернет сајту: www.nsz.gov.rs
- Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) у Београду, Нишу и Новом Саду
- Обука за активно тражење посла
- Клуб за тражење посла
- Тренинг самоефикасности
- програми обука и стручног оспособљавања
- јавни радови
- програми самозапошљавања
- субвенције за запошљавање
- обуке за покретање сопственог бизниса.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
- обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
- посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
- професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере
- учешће у мерама активне политике запошљавања, у складу са својим потребама и потребама
тржишта рада.
Запослени који траже промену посла и друга лица која траже посао остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
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Сајмoви запошљавања у Зрењанину и Београду

ТИМ ЗА УСПЕХ

Национална служба за запошљавање организује сајамске манифестације у сарадњи са локалним
самоуправама и удружењима послодаваца. Само заједничким напорима могу се на прави начин
дефинисати потребе предузетника, усмерити запошљавање, промовисати постигнућа у циљу даље
мотивације појединаца и унапредити услови живота у локалној средини

„О

д кандидата очекујемо да знају шта желе, да имају
конкретна питања, да знају добро да се представе
за кратко време. Важне су нам вештине и компетенције кандидата”, истиче Татјана Лудошки, задужена за људске ресурсе у зрењанинској фабрици
„Дијамант”, једном од 20 послодаваца који су на Сајму запошљавања у Зрењанину понудили 182 слободна радна места. Уз „Дијамант”, који ће запослити 50 сезонских радника, међу сајамским
понудама посебно се истакла и италијанска фабрика предива
„Фулгар”, којој је за рад у новом погону потребно 40 радника.

Страни инвеститори
Раднике су тражили и други послодавци - страни инвеститори који послују у Зрењанину: „Дрекслмајер”, „Гец”, „Мекапласт”,
као и зрењанински трговински ланци „ББ” и „Гомекс”, осигуравајуће куће „Винер” и „Дунав” и други. Тражени су радници од
првог до седмог степена стручне спреме, а међу профилима:
ауто-механичари, ауто-електричари, тесари, зидари, руковаоци
грађевинских машина, магационери, возачи, продавци, комерцијалисти, инжењери машинства, правници.

Шеснаести сајам у Зрењанину одржан је, као и до сада, у организацији Филијале Зрењанин НСЗ, локалне самоуправе и Локалног савета за запошљавање.
„Сајмови су изузетно популарна мера за незапослене, јер им
омогућавају непосредан контакт са послодавцима. На прошлогодишњем октобарском сајму понуђена су 222 радна места, а
запослено је 285 радника, значи чак и преко предвиђеног броја”,
истакао је директор зрењанинске филијале НСЗ, Перо Кнежевић.
Манифестацију је отворио Чедомир Јањић, заменик градоначелника, најављујући нова запошљавања, с обзиром да се очекује
да инвеститори у мају и јуну потпишу уговоре за градњу фабрика.
„Сада већ са сигурношћу могу најавити да ће ускоро бити
потписани уговори са пет нових инвеститора. Најзначајнија инвестиција коју град очекује у наредном периоду долази из западне Европе, а министар Млађан Динкић најавио је још крајем
прошле године. Биће то највећа инвестиција у Србији, после Фијата”, рекао је Јањић.

Право на посао
На Сајму запошљавања и изложби предузетништва, одржаним у просторијама београдске општине Раковица, радне биографије предало је више од 2.000 људи. Организатори су задовољни
одзивом, а поједини послодавци истичу да нови радници могу
одмах почети са послом.
„Потребно ми је 5 радника који могу одмах са сајма да иду на
радна места и почну да раде у Аутокући ‚Коцић‘. Због проширења
производне делатности потребни су ми лимари, фарбари, вулканизери, хигијеничарка, а од септембра ће нам бити потребан и
правник. Већ два месеца на мој оглас за посао нико се није јавио,
нити дошао на разговор. Изгледа да сви желе да буду менаџери,
трговачки путници. Данашња омладина бира популарна, модерна занимања, а занатске послове нико неће да ради. Захваљујући
ранијим сајмовима запослио сам два радника који и даље раде у
мојој фирми и зато сам опет на сајму, у потрази за новим радницима”, каже Миливоје Коцић, један од 24 послодавца, учесника
сајма.
Сајам су организовали Служба Раковица београдске филијале НСЗ, Градска општина Раковица и Опште удружење приватних
послодаваца Раковице. Миле Новачикић, заменик директора бео-

На штанду Школе страних језика „Фокус” истакнута је понуда
за професоре енглеског и немачког језика. Представнице школе,
Јасмина Латиновић и Дина Томашев, истичу да је у Зрењанину
однедавно забележено знатно веће интересовање за учење немачког језика. Наиме, од почетка године број полазника курса је
увећан за око 50%. Непосредан повод да се Зрењанинци одлуче за
похађање курса немачког језика је успостављање сарадње са немачком службом за запошљавање и расписан оглас за запошљавање здравствених радника у Немачкој. Будући да наши људи
рад у иностранству виде као одличну прилику за побољшање животног стандарда, средњошколци који уче немачки одлучују се да
своје знање унапреде, док су међу почетницима скоро искључиво
одрасле особе.
С обзиром да на евиденцији НСЗ нема лица са завршеним филолошким факултетом, смер германистика, представнице „Фокуса” изразиле су задовољство учешћем на сајму, јер се на штанду
представило неколико кандидата овог профила.
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и позвати”. Нада има 53 године и већ годину дана је на евиденцији незапослених, јер је фирма у којој је радила отишла у стечај:
„Тражим посао, било шта, преко бироа, преко огласа, пријатеља.
Проблем су године, без обзира на стручну спрему и искуство”. И
Бојана, која има 24 године, сматра да је свакако лакше наћи посао
ако имате искуство, али да нисте старији од 35 година.
Поред понуде радних места, привредници Раковице су на
платоу испред зграде општине организовали изложбу предузетништва, на којој су представили своје производе и услуге. Црвени крст Раковица је истог дана спровео још једну акцију добровољног давања крви, а први пут у Раковици био је обезбеђен тзв.
трансфузиомобил.
А.Штрбац, М.Колаковић

градске филијале НСЗ, истакао је да су се сајмови запошљавања,
као једна од мера активне политике запошљавања, у пракси показали као веома ефикасни у смањењу незапослености.
„Многа незапослена лица су нашла посао управо код послодаваца са сајма, а послодавци су исказали задовољство кадровима које су одабрали. У претходне две године на овај начин у Србији је посао нашло око 20.000 људи, а само на прошлогодишњим
сајмовима око 10.000. Током 2012. Филијала за град Београд је у
сарадњи са градским општинама и другим социјалним партнерима организовала 6 сајмова, на којима се запослило 927 лица”,
подсетио је Новачикић.
Председник Општине Раковица, Милосав Миличковић,
нагласио је да ова општина континуирано ради на стварању добрих услова за развој малих и средњих предузећа и запошљавање.
„Завршили смо два пројекта - Раковица на обилазници и Раковица као туристичка оаза Београда, где можемо да запослимо
велики број наших суграђана. Очекујемо да Градска скупштина
у јуну усвоји план генералне регулације, чиме ћемо ослободити
140 хектара земљишта дуж обилазнице Бубањ поток - Добановци за развој малих и средњих предузећа која ће донети најмање
2000 нових радних места и 10 хектара за спортско-туристички
комплекс око језера у Реснику, што ће упослити неколико хиљада
наших суграђана. Искористићемо наше природне потенцијале,
Кошутњак, Авалу, реку Топчидерку, као и манастир Раковицу. Верујем да можемо довести бројне инвеститоре, па смо у том циљу
основали и Канцеларију за локални економски развој. Сматрамо
приоритетом свако ново радно место и имамо добру сарадњу са
НСЗ и приватним предузетницима Раковице, а такав тим мора
дати резултате”, рекао је Миличковић.
Александар Милошевић, из Секретаријата за привреду Београда, указао је да је сајам доказ правог партнерства између
општине, НСЗ и Удружења послодаваца и најавио да ће и Град
и Секретаријат за привреду у другој половини године издвојити
средства за подршку послодавцима који планирају да запосле
нове раднике.
Посао на штандовима послодаваца који су понудили 111 слободних радних места могли су да потраже машински инжењери
и техничари, технолози, књиговође, комерцијалисти, трговци, столари, ауто-лимари, ауто-електричари, ауто-механичари, собарице, рецепционери, конобари и кувари.
Незапослени су задовољни пријемом на који наилазе код послодаваца, верују да ће бити позвани на разговор и спремни да
раде, без обзира да ли је у питању посао у струци или ће морати
додатно да се потруде и прошире своја знања.
„Завршио сам средњу техничку школу, без посла сам годину -две. Тражим посао који ми се свиђа, да нешто поправљам,
мајсторишем, као домар. Верујем да ће ме неко позвати”, каже
Ђорђе (41). Наталија има 22 године и завршила је музичку гимназију: „Активно тржим посао у конобарству, трговини, угоститељству. Први пут сам на сајму. Оставила сам своју биографију
на неколико штандова и надам се да ће ме неко од послодаваца
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Нова знања веће шансе за запошљавање
Београдска општина Чукарица, у сарадњи са Службом
Чукарица београдске филијале НСЗ, организовала је бесплатан
курс немачког језика за незапослене суграђане са ове општине. У наредна два месеца 21 полазник савладаће почетни ниво
немачког језика, што ће бити још једна важна ставка у њиховим радним биографијама, која би требало да им олакша пут
до првог или новог посла, а за појединце обезбеди и радно место у Немачкој.
Предраг је задовољан програмом обуке: „Занима ме да
научим немачки и то ми за сада иде добро. Немачки језик је
доста тражен у медицинској струци, па ми је курс значајан
због посла”. Емилија је завршила медицинску школу, козметологију и физиотерапију. Према информацијама које има, њено
занимање је јако тражено у Аустрији, где је овај посао и лепо
плаћен, па јој је знање немачког језика од посебне важности.
„Ово је наставак дугогодишње, добре сарадње са Општином Чукарица, како би се изашло у сусрет потребама послодаваца. За запошљавање медицинских радника у Немачкој
послодавци траже знање немачког језика. Када смо увидели
да велики број наших незапослених суграђана нема то знање, а
има стручна знања, у сарадњи са Општином организовали смо
курс немачког језика. Полазници ће уз нова знања повећати
своје шансе за запошљавање у Немачкој, али и на овдашњем
тржишту рада”, рекла је директорка Филијале за град Београд
Драгана Конаков Радовановић, у посети полазницима курса.
„Општина и Национална служба за запошљавање су на
истом задатку, јер је и Чукаричанима највећи проблем са којим
се суочавају незапосленост. Ово је добар начин да помогнемо
незапосленим медицинским техничарима да дођу до основног
знања немачког језика, како би их немачки или аустријски послодавац позвао на разговор и запослио. У договору са представницима НСЗ смо одлучили да организујемо и курс за
веб-дизајн, који за 18 младих људи реализује Канцеларија за
младе наше општине”, рекао је председник ГО Чукарица Зоран
Гајић.
Бесплатни курсеви и нова знања повећавају шансе за проналажење посла, због чега ће Општина Чукарица, заједно са
Националном службом за запошљавање, и убудуће помагати
незапосленима. Курс немачког и обука за веб-дизајн одржавају се у просторијама Културног центра Чукарица.
М.Колаковић
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Нове гринфилд инвестиције у Нишу

ТРИ АДУТА ЗА ЗОНУ „СЕВЕР”

У граду на Нишави очекује се да нова улагања страних инвеститора резултирају запошљавањем око
2.500 људи, што није занемарљиво у средини у којој на радно место чека око 37.000 незапослених
После двогодишње паузе, град на Нишави на добром је путу
да дође до три нове гринфилд инвестиције, вредне око педесет милиона евра, које ће директно или индиректно омогућити упошљавање више од 2.500 радника, што није занемарљиво у средини у
којој на радно место чека око 37.000 људи. Сва три инвеститора
заинтересована су за Индустријску зону „Север”.
Реч је о немачкој компанији „Ајмакс”, која је у више наврата
одлагала изградњу логистичког центра на локацији Аеродрома
„Константин Велики” - на земљишту добијеном разменом Града са
Министарством одбране. У међувремену, уместо 26, Немци су прихватили површину од 8,4 хектара, па ће вредност њихове инвестиције износити 18 милиона евра, уз запошљавање више од стотину
радника, претежно са територије нишке општине Црвени крст.
Други потенцијални инвеститор је аустријски „Фруком хендлс” из Салцбурга, једна од водећих компанија за откуп и прераду
воћа и поврћа у централној Европи. Ова инвестиција требало би
да премаши десет милиона евра, а у једном делу фабрике, која би
се простирала на око четири хектара, планирана је и хладњача за
складиштење воћа и поврћа. У другом би се обављала прерада
ради пласирања на инострана тржишта.
„Ова инвестиција би и те како допринела развоју пољопривреде у овом крају. Не само што би се створила шанса за запошљавање
најмање стотину људи, већ би и више од хиљаду коопераната било
ангажовано кроз откуп воћа и поврћа”, каже заменик градоначелника, Љубивоје Славковић.

Највеће интересовање влада за велику мултинационалну
компанију која се бави производњом електрокомпоненти за ауто-индустрију, а седиште јој је у Хонгконгу. Овај гигант успешно
послује у чак 23 земље света, а може се похвалити и годишњим
обртом од две милијарде долара. Нажалост, у складу са пословном политиком ове компаније, за сада се већина других података
држи у тајности.
По речима Љубивоја Славковића, да би три поменуте компаније инвестирале у Ниш, локална самоуправа ће им понудити
локације без накнаде, али је претходно неопходно сачинити елаборате о економској оправданости отуђења грађевинског темљишта.
Таква иницијатива већ је покренута.
„Једино што могу да откријем јесте да ће се објекат простирати на површини од 10.000 квадрата, вредност инвестиције ће износити 20 милиона евра, а земљише предвиђено за ту намену је Улица ваздухопловаца, у непосредној близини аеродрома”, каже шеф
Канцеларије за локални економски развој, Милан Ранђеловић.
Очекује се да се све три инвестиције реализују паралелно.
План је да током лета сви добију грађевинске дозволе, те да до
краја сезоне објекте ставе под кров. Од момента потписивања уговора о отуђењу земљишта, инвеститорима ће бити остављен рок
од три године да објекте приведу намени.
Извор: Вечерње новости

Уз мало креативности до жељеног посла

ЗАШТО БАШ ЈА

„Ако истински желите неки посао, морате се посебно потрудити око радне биографије.
Ваш CV мора бити оригиналан”, кеже Олга Шебез
Олга Шебез из Зрењанина добила је посао у онлајн маркетиншкој
агенцији, где је конкурисала за место
менаџера за комуникације, тако што
је уз CV приложила и оригинални видео-снимак. Видео почиње тако што
Олга држи папир на комe се представља и поставља питање: „Зашто баш
ја”. Након тога се уз музику на снимку
прелиставају њени „Фејсбук” и „Твитер”
налози, Инстаграм слике и снимци на
којима се забавља са пријатељима. Олгин снимак је победио у конкуренцији
15 видеа.
„Снимак је оставио велики утисак. Показује дозу креативности и видите да је доста труда уложено. Међутим, на нашу одлуку је највише утицало њено образовање и труд који је показала
на факултету кроз ваннаставне активности. Код састављања CV-а
не постоји формула за успех. Кандидат мора да поседује одређене
особине и знања која се траже у огласу, а CV треба да буде уредан и
садржи све потребне информације о особи. Свако треба да пронађе
начин да некако истакне себе, али треба бити опрезан, јер вас неки
послодавци могу доживети као неозбиљне. Посебна пажња мора
се обратити на граматику, јер велике грешке одбијају послодавце
готово исте секунде”, рекао је за „24 сата” Игор Грмуша, директор
компаније „иСТУДИО”.
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Олга је студент треће године Факултета организационих наука, а оглас
је видела на „Фејсбук” страници компаније.
„Нисам могла да пошаљем своје
линкове са друштвених мрежа, па сам
одлучила да све снимим. На одговор
сам чекала неколико дана и када сам
већ била сигурна да нисам прошла,
позвали су ме на интервју. Нисам била
сигурна шта послодавац очекује, да
будем опуштена или озбиљна. Представила сам се баш онаквом каква јесам и
добила посао”, каже Олга. На питање да
ли би поново покушала на овакав начин да добије посао, одговара
да није сигурна.
„Изглед Фејсбук странице компаније ме је инспирисао и охрабрио да будем другачија и мало иступим из образаца. Да нисам
прошла, не знам да ли бих то поново урадила. Сигурна сам да се
око сваког CV-а за посао који желите треба мало више потрудити
и на неки начин му дати мало оригиналнији изглед”, објашњава
Олга, која је почела прво са праксом у компанији, а након неког
времена и ако се докаже, компнија је спремна да јој понуди и стални посао.
А.Б.
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Америчка компанија NCR у Србији

ПОСАО ЗА МЛАДЕ СТРУЧЊАКЕ
Успешно пословање иницирало је нова улагања, што ће дуплирати број запослених. Ово је и доказ
пословних могућности које Србија нуди страним инвеститорима, попут квалитетне и образоване радне
снаге, добрих локација за пословање и сарадње са владом

А

меричка компанија NCR (National Cash Registers), која
се бави ИТ технологијом и прометом АТМ машина, односно банкомата и софтвера, одлучила је да инвестира
2,6 милиона евра у проширење Центра у Београду, што
ће допринети отварању 300 нових радних места на јесен. Компанија је пре две године отворила Центар у Београду који
запошљава 300 висококвалификованих младих људи. Овај тим
пружа квалитетне услуге клијентима широм Европе и Блиског истока, у области ИТ технологија. Успешно пословање иницирало је
нова улагања, што ће дуплирати број запослених. Ово је и доказ
пословних могућности које Србија нуди страним инвеститорима,
попут квалитетне и образоване радне снаге, добрих локација за
пословање и сарадње са владом.
Уговор о улагању и подстицајима Владе Србије потписали су
министар финансија и привреде Млађан Динкић и потпредседник
ове америчке компаније Мајкл Олафлин (Michael O‘Laughlin).
„Влада Србије је обезбедила подстицаје инвеститору од 5000
евра по новоотвореном радном месту, што је у складу са планом
реиндустријализације. Влада даје подршку за запошљавање нових 300 младих стручњака, углавном инжењера са техничких
факултета који знају више светских језика”, рекао је Динкић после
потписивања уговора и апеловао на младе људе да се усмеравају
ка техничким наукама, јер је то рецепт за брзо запошљавање у периоду кризе у Србији.

NCR корпорација је америчка технолошка компанија специјализована за производе везане за услуге малопродаје, финансија,
путовања, здравства, прехране, забаве и јавни сектор. Главни производ NCR су самоуслужни киосци, фискалне касе, аутоматске говорне машине, контролни системи, скенери бар-кодова и пословни
потрошни материјал. Такође, пружају и услуге ИТ подршке. Централа компаније, основане 1884. године, смештена је у савезној
америчкој држави Џорџији, код Дулута.
Потпредседник NCR за Европу, Џеф Мекроски, казао је да је та
компанија одабрала Србију због образованих радника који говоре
више језика, затим солидне инфраструктуре и подршке владајуће
структуре. Мекроски додаје да је импресиониран Србијом која је
„скривени драгуљ у свету бизниса” и која га је одушевила у пословном смислу. Он је казао да је годишњи обрт те компаније, која
послује у више од 100 земаља, већи од 5,4 милијарде долара.
А.Б.

Србија има озбиљне намере
„Стратегија Владе Србије је да подстакне развој ИТ индустрије, што је и један од приоритета у националном плану реиндустријализације. План за подршку ИТ индустрији је већ донет и ускоро ће бити расписан конкурс за подршку старт-ап пројектима у
тој области, биће обезбеђена бесповратна средства до 25.000 евра,
ако постоји инострани партнер”, најавио је Динкић. Такође, биће за
трећину смањени порези и доприноси на плате запосленима у ИТ
индустрији, а обезбеђена је и подршка техничким факултетима на
којима се школују квалитетни кадрови из ове области.
Потпредседник америчке компаније, Мајкл Олафлин, рекао
је да нова улагања потврђују поверење ове компаније у Србију и
изразио задовољство радом висококвалификованих младих људи
који чине тим NCR Центра у Београду. Олафлин је систем подршке
директним страним инвестицијама оценио као добар потез за јачање домаће економије.
Ова америчка компанија је у Србији успоставила висококвалитетне вишејезичне даљинске системе за клијенте широм света.
„Центар у Београду сада подржава више од 50.000 банкомата,
80.000 продајних каса, 20.000 рачунара и сервера и још три пута
више различитих уређаја из области ИТ технологија”, истакао је
Олафлин.
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„Главни резултат посете премијера Ивице Дачића компанијама из области високих технологија у САД је у томе што оне
сада знају да је Србија озбиљна у намери да привуче њихове
инвестиције, јер не шаље свака држава свог шефа владе у њихова седишта”, изјавио је Мајкл Кирби, амбасадор Сједињених
Америчких Држава у Србији, и нагласио да је то снажан сигнал, те да ће компаније сада сигурно размотрити могућност
ширења свог пословања и на Србију. Кирби је истакао да ова
посета има више важних резултата, јер су се срели са озбиљним људима и озбиљним компанијама - са Стивом Балмером,
шефом „Мајкрософта”, Сандром Кец, председницом „Оракла”,
али и они су се срели са шефом владе једне државе.
Амерички амбасадор сматра да у Србији вероватно има
квалификованих људи којима је потребна мала додатна обука.
Као посебно важно истакао је да и сада у неким од тих озбиљних компанија раде Срби, и да су неки од њих били и на челу
развојних сектора у фирмама из Силицијумске долине.
„То показује да овде има људи, или их је бар било, који су
врло способни. Ипак, неке реформе морају да се спроведу у Србији. Једна од њих је у Закону о раду, јер овде је скоро немогуће
било кога отпустити. То је врло скупо, а многе компаније желе
флексибилност радне снаге. Флексибилност значи да ако неко
престане да ради и да долази сваког дана на посао, ви можете
да га се отарасите”, нагласио је Кирби, додавши да је он, ипак,
дипломата, а не бизнисмен, али зна да ће америчке компаније
гледати низ фактора - образовање, брз интернет, енглески, али
и пореску политику, политички ризик.
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Немачки модел стручног образовања

СТВАРАЊЕ ЗАНАТСКЕ ЕЛИТЕ
Сајам каријере био је врста провере, али и сигнал да се озбиљно треба позабавити образовањем и
реформом тржишта рада. Ако у Србији буде усвојен немачки модел занатског образовања, ученици ће
део наставе имати у школи, а практични део у предузећима

У

борби против високе незапослености поједине земље
Европске уније преузимају немачки модел стручног
образовања. Уска повезаност предузећа и образовног
система требало би да буде од приоритетног значаја за
сваку земљу која жели успешну привреду. Србија би у
тој области могла да искористи искуство Немачке. Повезивањем
образовања и привреде постиже се да фирме које најбоље знају
какви кадрови су потребни тржишту, могу сутра и да нађу квалификовану и образовану радну снагу. То се обезбеђује тако што су
наставни планови усаглашени на савезном нивоу и сарадња предузећа и образовног система спроводи се према јасно утврђеним
правилима у целој земљи.
„Иако је општа слика да су у Србији људи високо мотивисани
и квалификовани, анкета коју смо спровели међу менаџерима за
људске ресурсе у немачким компанијама које послују овде, показала је да 70 одсто оних који излазе из техничких школа није
довољно квалификовано за посао, а готово 44 одсто је рекло да
Србија нема довољно квалификовану и за неке области специјализовану радну снагу”, рекао је Михаел Шмит, директор Делегације
немачке привреде у Србији и извршни директор Немачко-српског
привредног удружења, на панел-дискусији „Тржиште рада у Србији - потребе за стручним кадровима и могућност унапређивања
каријере”, који је одржан у оквиру Немачко-српског сајма каријере.

„Србија има квалификовану радну снагу, али када одете
у неки мањи град, на пример у централној Србији, ситуација се
драстично мења. Потрошили смо много времена на регрутацију
и обуке, али смо на крају успели да задовољимо наше кадровске
потребе. Изненадио нас је и недостатак теоријских, а не само практичних знања. Имали смо и парадоксалну ситуацију да смо лакше
дошли до инжењера него до одговарајућег броја техничара који су
требали да раде на веома скупој и софистицираној технологији. Да
бисмо дошли до правих резултата и запослили велики број људи,
уз инвестиције је неопходно да све институције у Србији раде на
побољшању образовне структуре и већој практичној обучености
радне снаге”, закључио је Бантел. Са овом констатацијом се слаже
и већина немачких инвеститора у Србији који су изнели став да
држава треба да преузме водећу улогу у едукацији и практичном
оспособљавању кадрова.

Јака и добра мрежа

„Као и у Немачкој, и у Србији недостају неки ускоспецијализовани профили, посебно у ИТ сектору, менаџменту, као и металски
и електронски инжењери. Желимо да покажемо младим образованим људима да имају многе могућности за напредовање у каријери. Компаније попут Боша, Сименса, Мерцедеса, Панасоника,
Фалкеа и друге, заинтересоване су за запошљавање људи и увек
траже најбоље кандидате. С друге стране, поједине компаније,
које су већ дуго у Србији, заинтересоване су за улагање у мање
развијеним општинама, попут Власотинца, Лесковца, Прокупља”,
каже Шмит.
Циљ панел-дискусије је да у јавности укаже на дефиците у
образовном систему који не прате адекватно потребе привреде и
тржишта рада. Бројне немачке компаније у Србији запошљавају
тренутно преко 25.000 људи и овим проблемом су директно погођене. О проблемима немачких компанија које инвестирају у
мање развијеним деловима Србије говорио је Дирк Бантел, из компаније „Панасоник”, која је пре три године у Свилајнцу основала
„Панасоник лајтнинг дивајсис” Србија.

46

| Број 519 | 29.05.2013.

Тренутно у Србији послује 400 немачких компанија.
Међутим, индиректно присуство немачког капитала у Србији,
посредством ћерки фирми најчешће са седиштем у Аустрији,
много је веће. Иако можда не улажу много новца, немачке
компаније у Србији запошљавају велики број људи, нарочито
у аутомобилској, електронској и текстилној индустрији. Према неким проценама, немачке фирме запошљавају више од
25.000 људи у Србији.
„Убеђени смо да у Србији има још много простора за фирме из наше земље. Привредни опоравак у ЕУ и почетак преговора Србије за улазак у Европску унију свакако ће повећати интересовање немачких фирми за улагање у вашу земљу.
Међутим, оштра је конкуренција међу земљама у региону за
инвестирање, а јасан пут Србије ка ЕУ је неопходан, али не и
довољан услов за долазак нових инвестиција. Једнако важна
као и ефикасност јавне администрације је и промоција Србије
као погодне локације за улагања, али и ефикасна имплементација инфраструктурних пројеката у сектору енергетике и
саобраћаја. Успех Србије у привлачењу директних страних
инвестиција искључиво ће зависити од тога како буде организовала пословно окружење, нарочито за мала и средња предузећа - ту је неопходно направити јаку и добру мрежу снабдевача и извозника”, каже Михаел Шмит, директор Делегације
немачке привреде у Србији и извршни директор Немачко-српског привредног удружења.
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Сајам каријере, недавно одржан у Београду, био је и нека врста провере, али и сигнал да се озбиљно треба позабавити образовањем и реформом тржишта рада. Пројекат реформе трогодишњег
стручног образовања је већ започет. Ако буде усвојен модел занатског образовања, као у Немачкој, ученици ће део наставе имати у
школи, а практични део у предузећима, као да иду на посао. Ово
се у Немачкој показало као одлично, јер је највећи број ученика
остао да ради у компанијама у којима је имао праксу током трогодишњег школовања.
„Изузетно је важно да је привреда укључена у оно што се
дешава у образовању у некој земљи, јер је једна од најважнијих
ствари да човек који је образован и обучен има после и могућност
запошљавања. Дуални систем школовања у Немачкој траје од две
до 3,5 године и полазници прво потписују уговор са компанијом у
којој ће се едукација обављати. Теоријска настава, за коју је задужена држава, обавља се у школама и траје један до два дана недељно, док је за практичну обуку у компанијама резервисано три
или четири дана. Особа која прође овај систем се потпуно уклапа
у тржиште рада, а најчешће остаје да ради у компанији у којој се
обучавала. Немачка економија за овај даулни систем, који доноси
корист свим странама, издваја 23 билиона евра годишње, а цена
по полазнику је око 1.500 евра”, каже Јорк Сиверс (Yorck Sievers),
који је у Немачкој индустријској и трговинској комори (Deutscher
Industrie und Handelskammertag) надлежан за обуку и дуално образовање. Сиверс наглашава да се циклус завршава полагањем
усаглашених испита који су на крају једини меродавни да ли је
неко квалификован да испуњава захтеве и стандарде датог предузећа или тржишта. Полазници тако са сигурношћу могу да рачунају на радно место, а привреда има гаранцију да је обезбедила
квалификовану радну снагу каква јој треба.
„Око 500 хиљада компанија спроводи процес едукације широм Немачке. Захваљујући разгранатој мрежи наше коморе, успели смо да им олакшамо и прво структурирамо, а потом и стандардизујемо процес обука, што је од виталног значаја. Зато смо
у могућности да га примењујемо и широм света. То није потпуно
несебично: пре свега, то траже немачке компаније у иностранству
којима су потребни боље образовани радници”, каже Сиверс и додаје да је кључни фактор за успех овог система стандардизација
обука и приправништва.
„Само је ствар жеље да се на таквом систему континуирано
ради, можда у облику јавног партнерства између обе стране, или

Иновирани занати
Немачка влада издвојила је два милиона евра за реформу средњег стручног образовања у Србији. Овај пројекат биће
реализован посредством ГИЗ (Немачке организације за међународну сарадњу) и намера је да се ова занимања учине што
атрактивнијим. Пројекат треба да буде готов до 2015. године,
када ће прва генерација средњошколаца кренути на иновиране занате. Намера је да образовање буде усмерено ка потребама тржишта, и то на основу сарадње Министарства и привреде.
„Пројекат ће пружити подршку Министарству у дефинисању критеријума за избор огледних профила и локација. Наставници у школама и људи у предузећима проћи ће обуку у
Србији, региону и Немачкој. Школама у огледу биће пружене
консултације при реализацији уговора са предузећима у којима се спроводи пракса”, објашњава Јелена Стојановић Ђумић,
из ГИЗ-а.

Бесплатна публикација о запошљавању

као у Немачкој да се одвија кроз коморски систем или удружења,
али одговорност лежи на обе стране. Интересовање других земаља за немачки систем образовања није ништа ново и већ смо
имали талас извоза током осамдесетих. Тада је то био покушај да
се систем преузме од А до Ш, без узимања у обзир локалних услова. Ако желите да то преузмете, тада немачки систем стручног
образовања мора да буде у складу са ситуацијом која влада на дотичном месту”, каже Сиверс и напомиње да је то дуготрајан процес
који захтева и постојање политичке воље. Он је подсетио да ће од
јесени доћи до неких промена у немачком законодавству, па ће и
грађани земаља ван ЕУ моћи да постану полазници овог дуалног
система у самој Немачкој, уколико пронађу компанију са којом би
потписали уговор.

Огледно одељење
Због све мањег броја ђака, али и неатрактивности појединих занимања, од септембра 2013. биће 200 одељења мање у
стручним школама. Највећи мањак биће у машинским школама, а затим и у хемијским, текстилним, дрвним, геодетским...
Према подацима Форума средњих стручних школа, само у Београду постоји 16 машинских школа, а мало је индустрије да
упосли ђаке који их заврше. Ђаци не желе да се школују за рад
на грађевини, у месарама и мајсторским радионицама, али је
интересовање за школовање у области информационих технологија огромно. Прошле године је у пет школа уведено огледно
одељење - електротехничар информационих система, да би
ове године министар просвете одобрио још 15 одељења, због
великог интересовања деце, али и послодаваца.

Важан део промена у средњошколском образовању чине огледна одељења која би требало да прате модернизацију многих
профила. Марија Крнета, из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, нагласила је да се у Србији од 2003. године интензивно ради на увођењу нових профила који су неопходни тржишту рада.
„У овој области нам је драгоцена сарадња са компанијама
које треба да нам помогну у деинисању неопходних профила. Тржишту рада Србије мањка и занатских профила, па је започет и
пројекат реформе трогодишњег стручног образовања”, истиче
Марија Крнета и наглашава да су оформљена секторска већа које
ће координирати свим процесима и започета евалуација школа
у којој је један од стандарда и квалитет стручне наставе. Такође,
уведен је и обавезан број од 1024 радна сата у компанијама за све
полазнике средњих стручних школа.
Драган Ђукић, из Националне службе за запошљавање, наглашава да је главни проблем Србије недостатак послова и прилика за запошљавање, посебно младих кадрова чија је стопа незапослености забрињавајућа.
„Стопа незапослености укупне популације је од почетка економске кризе порасла за 2 процента, а стопа незапослености младих је виша од 40 процената. У неким срединама из школа излазе
профили који нису потребни на тржишту рада и НСЗ кроз различите мере настоји да смањи јаз између тржишта рада и образовног система. Такође, настојимо да младим људима омогућимо
стицање практичних искустава у свету рада, јер се испоставило
да је то једна од највећих препрека за њихово запошљавање”, рекао је Ђукић.
А.Б.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

