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Националнa стратегијa запошљавања Републике Србије за период
до 2020. године не предвиђа будућу образовну структуру понуде
радне снаге, али предвиђа структуру запослених према секторима
делатности - у пољопривреди ће бити запослено 21,6%, у индустрији
26,4%, а у сфери услуга 52% укупног броја запослених

Подршка раном развоју ромске деце

ДАЈМО ИМ КРИЛА

Кроз пројекат ће се систематски радити на оснаживању ромске
заједнице, као и институција на локалу које раде са мајкама и децом
из ромске популације
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Национална агенција за регионални развој представила је програме
подршке малим и средњим предузећима, женском предузетништву,
кластерима и почетницима у бизнису, укупне вредности 65 милиона
динара
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У оквиру Националног акционог плана запошљавања
за 2013. годину у Србији, истиче се да ће развој тржишта
рада бити знатно олакшан, уколико се развије стратешко
партнерство између свих заинтересованих страна, посебно
представника послодаваца, синдиката, власти, свих образовних и социјалних институција, невладиног сектора итд.
Питање на које су покушали дати одговор учесници недавно организоване панел дискусије „Демографски трендови
и кадровски капацитет Србије”, односи се управо на могућност реализације ових декларативно постављених циљева,
посебно са аспекта демографских података из последњег
пописа становништва. Констатације из уводног дела овог
скупа, да Србија у просеку губи 30.000 становника годишње, да је највећи број радно способних старости између
55 и 59 година, да је број пензионера према броју запослених 1:1,47, не дају пуно разлога за оптимизам.
„Апсурдно је да се на евиденцији Националне службе
за запошљавање налази 2.500 лекара, док неким здравственим установама недостају специјалисти”, нагласила
је на поменутом скупу Татјана Радосављевић, директорка
Лекарске коморе Србије, подсећајући да су дефицитарна
занимања у медицини анестезиолози, радиолози, патолози
и кардиохирурзи.
Центар за интерактивну педагогију (ЦИП) је уз финансијску подршку Фондације за отворено друштво, лондонског Програма за рани развој и Ромског образовног центра,
покренуо пројекат „Снажни од почетка - дајмо им крила ромска деца, породица и заједница - унапређивање родитељских вештина и кућног окружења за учење и развој”.
Двогодишњи пројекат се реализује у 4 града - Суботици,
Београду, Крагујевцу и Нишу, у 8 ромских насеља. Основни циљ је оснаживање ромских родитеља и деце и креирање бољих услова за одрастање деце раних узраста, од
рођења до пете године живота, кроз унапређивање кућног
окружења за учење и развој и родитељских компетенција.
Основна порука пројекта је да родитељима у савременом
друштву, а посебно ако живе у отежаним животним околностима, треба подршка.
Са циљем да кроз подстицање развоја допринесе
смањивању јаза између развијених и недовољно развијених подручја, Национална агенција за регионални развој
спроводи политику регионалног развоја, пружа подршку
предузетништву, управља инфраструктурним пројектима
и успоставља и јача међународну и међунационалну сарадњу. Агенција је протекле недеље представила пет програма подршке малим и средњим предузећима, женском
предузетништву, кластерима и почетницима у бизнису,
укупне вредности 65 милиона динара.
Велики број послодаваца одазвао се позиву НСЗ и локалних самоуправа за учешће на сајмовима запошљавања
у Великој Плани, Сјеници, Панчеву, Куршумлији и Књажевцу. На овим манифестацијама понуђено је преко 700 слободних радних места.
Редакција
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Стари занати у Србији

ТРАДИЦИЈА КАО БРЕНД
Око 1.200 традиционалних занатлија, колико их има у нашој земљи, пружа значајан допринос
националном брендирању Србије. За подстицаје и развој старих заната Министарство спољне и
унутрашње трговине и телекомуникација издвојило је више од 15 милиона динара

„М

ијомир Алексић Кири, из Калуђерице, један је
од најмлађих опанчара у Србији, али са дугогодишњом породичном традицијом. И отац и
деда су му били опанчари, па је имао прилике
да проникне у све тајне заната. Кири воли свој
посао и у сваки пар опанака унесе пуно умећа, али и љубави. Са
жељом да остане у српској традицији, израђује и народне ношње
са истим ентузијазмом као и опанке. Продаје их и у иностранству, на свих пет континената, а својим опанцима опремио је и
позната Културно-уметничка друштва, као што су Лола, ИМТ,
Коло... Радионица ‚Кири‘ позната је и по томе што, зависно од цене
и квалитета, даје гаранцију од једне до три године. Поручите и
радионица ‚Кири‘ шаље у све крајеве света!” - стоји на почетној
страни сајта једног од добитника подстицаја за развој старих заната, које ће Министарство спољне и унутрашње трговине Србије
исплатити у појединачним износима од 100.000 до 500.000 динара.

На конкурс су стигле 152 пријаве, а прве исплате су предвиђене за 45 најбоље рангираних фирми и предузетника. Три
првопласиране фирме на овом конкурсу су: Самостална занатска
радња за израду народних ношњи и опанака „Кири” из Калуђерице, Самостална радња за производњу метли и предмета од
рогоза „Метико” из Зрењанина и Занатска задруга за израду ћилима и сувенира „Дамско срце” из Пирота. За подстицаје развоја
традиционалних заната у буџету за 2013. годину је предвиђено
укупно 15,8 милиона динара.
„Стари занати су основа за развој микро предузећа и Влада
Србије је спремна да помогне развој ове области”, рекао је министар трговине Расим Љајић, на додели бесповратних средстава традиционалним занатлијама који су победили на конкурсу.
Љајић је оценио да треба начинити прекретницу у односу државе према старим занатима, јер је то област у којој Србија има много тога да понуди. За унапређење овог сектора неопходан је нови
закон о занатству, који би могао бити донет до краја ове године.
Такође, потребно је да држава заједно са занатлијама дефинише
кластер развоја старих заната, што би у великој мери смањило
трошкове производње и олакшало пласман на иностраним тр-

жиштима и наступе на међународним сајмовима. Одржавање
националне изложбе, такође, значајно би унапредило ову област.
Обнова старих заната, осим допадљивости за тржиште, има
и другу, изразитију вредност, а то је заштита угрожене нематеријалне и материјалне културне баштине у области вештина
везаних за традиционалне занате. Нематеријална културна баштина означава, између осталог, праксе, знања и вештине везане
за старе занате, које заједнице, групе и појединци препознају као
део своје културне баштине. Она се преноси с генерације на генерацију и у зависности од окружења, интеракције с природом
и историјом, пружа осећање идентитета и континуитета и на тај
начин промовише поштовање према културној разноликости и
креативности.
Према речима Вилме Нишкановић, из Етнографског музеја
у Београду који је издао каталог „Стари занати у Србији”, традиционалне занатске алатке, полупроизводи, производи и инвентар појединих занатских радионица данас су предмети музејских збирки од велике вредности. Они су сегмент материјалне
културне баштине и сведочанство једног времена које је нестало
у свеопштој модернизацији и глобализацији свакодневног живота. Захваљујући сачуваној грађи, литератури о занатима и
етнографским предметима у музејским и приватним збиркама
у Србији, кустоси етнолози Етнографског музеја у Београду, етномузиколог и иконописац, написали су текстове о 15 одабраних
заната за које сматрају да би могли да се афирмишу и обнове.
Срећом, поједини занати у последње време налазе пут до
школа, јер их образовне установе уводе у своје програме. Препознавање и преношење занатских вештина спроводи се кроз формално и неформално образовање у јавном и приватном сектору,
у оквиру постојећих студијских програма и у струковним школама, а неформално - кроз радионице и курсеве за обуку аматера. Успешан вид сарадње стручњака и полазника радионица
су програм едукације „Стари занати и занимања” у Музеју на
отвореном „Старо село” у Сирогојну, курсеви ткања и керамике у
Етнографском музеју у Београду - Манакова кућа и многим удружењима и асоцијацијама које спроводе програме едукације о
примени старих занатских техника.
СМЦ

За очување и унапређење
На први конкурс за помоћ сертификованим занатлијама
стигле су 152 пријаве, 130 је било исправно, а новац је добило
45 појединаца који су имали најбоље пројекте. Циљ конкурса
био је да се очувају и унапреде традиционални занати у Србији, ојача конкурентност производа и услуга занатлија на
домаћем и иностраном тржишту и побољша њихов економски
положај. У Србији има око 1.200 занатлија, од којих 365 поседује сертификат.

Запошљавање слепих и слабовидих лица

РАДНА МЕСТА
У САЛОНУ ЗА МАСАЖУ

Петоро младих физиотерапеута запослило се у Салону за масажу „Додир”, недавно отвореном у Београду.
Потпуна адаптација простора обезбеђена је захваљујући средствима Савеза слепих Србије, донацији
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и Скупштини града Београда
„Завршила сам средњу медицинску школу у Делиградској
улици у Београду. Припадам генерацији 2008. године, што значи
да већ пет година чекам на посао. За мене је ово животна прилика! Пресрећна сам, иако још увек нисам свесна да се ово заиста
дешава. Пре свега сам захвална Савезу слепих Србије чији сам
штићеник. Од великог броја мојих колегиница и колега који су незапослени, нас петоро је имало срећу да добије свој први посао”, са
узбуђењем је изјавила Јела Мичић, једна од пет физиотерапеута
запослених у Салону за масажу „Додир”, недавно отвореном у Устаничкој улици 25, у Београду.

Свечаном отварању салона, опремљеног по најсавременијим
стандардима, у којем ће се клијентима по врло повољним ценама
пружати услуге неколико врста масажа, претходиле су бројне активности, које истовремено представљају први део почетне фазе
развоја Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање слепих особа. Србија је једина земља у региону која још увек
нема такву институцију.
Од око 12.000 слепих и слабовидих људи у Србији, само 500
има радну књижицу, док се на евиденцији Националне службе за
запошљавање налази 188 особа са оштећењем вида. Већина на
посао чека дуже од десет година. Један од разлога због којих слепе
и слабовиде особе теже долазе до посла је и то што се школују за
релативно мали број занимања. За нека од њих, као што је нпр.

Исплата субвенција
Ускоро ће почети исплата првих субвенција зарада за
особе са инвалидитетом запослене у предузећима за професионалну рехабилитацију. Како се наводи у саопштењу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, исплата
ових субвенција је у складу са Законом о изменама и допунама
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, који је ступио на снагу 16. априла 2013.
године.
Изменама закона предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом има право на
месечну субвенцију зараде за сваку запослену особу са инвалидитетом у висини до 75 одсто укупних трошкова зараде са
припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање,
али не више од 50 одсто просечне зараде по запосленом у Србији.
„Измене закона представљају додатну подршку предузећима и олакшавају њихово пословање, с обзиром да им се
унапред обезбеђује део средстава за исплату зарада. До сада
је исплата средстава на име зараде за особе са инвалидитетом
вршена по принципу рефундације, а сада се врши по принципу
субвенције”, истиче се у саопштењу.
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посао телефонисте, готово да више и не постоји потражња на тржишту рада. Друга најчешћа професија је масер, али све већи број
послодаваца тражи физиотерапеуте са вишом школом, а слабовиди углавном имају средњошколско образовање. Додатни проблем
представља и чињеница да само седам одсто слепих особа има
факултетско образовање, а велики број послодаваца, осим универзитетске дипломе, тражи и савршено познавање компјутерских вештина и бар једног страног језика.
Ситуација се није битно побољшала ни са увођењем инклузивног образовања, јер иако слепа и слабовида деца све чешће
иду у редовне школе, немају стручну подршку, ни уџбенике на
Брајевом писму, као ни уџбенике штампане са увећаним словима. На тај проблем, кажу у Савезу слепих Србије, указивали су
и Министарству просвете, заштитнику грађана и повереници за
заштиту равноправности, јер сматрају да се без савременог образовања не може поправити ни њихов положај на тржишту рада.
Уз све то, Србија је једина земља у региону која нема Центар за
професионалну рехабилитацију и оспособљавање слепих и слабовидих. Отварање салона за масажу „Додир” први је од многих
пројеката којима ће Савез слепих покушати да побољша тренутну
ситуацију.
„Применом Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ од 2010. године, повећан је број запослених особа, али то још увек није довољно. Управо зато велики значај има
отварање овог салона, јер ће решити егзистенцију петоро слепих
и слабовидих младих физиотерапеута”, каже Јелена Стојановић,
потпредседница Савеза слепих Србије.
У НСЗ кажу да је један од приоритета у раду са особама са инвалидитетом сарадња са удружењима ОСИ, путем које се остварује размена информација, актуелности и искустава у раду у области професионалне рехабилитације и запошљавања. Највећи
број заједничких активности усмерен је на креирање нових програма, мера и пројеката у области запошљавања. Добар пример је
вишегодишња сарадња НСЗ и Савеза слепих Србије, која је почела
још 2007. године, успешном реализацијом програма информатичке обуке за слепа и слабовида лица у целој Србији. Низ програма запошљавања и обука реализованих током протеклих година
допринео је повећању могућности њиховог запошљавања.
„Отворени смо за сарадњу и програмски подржавамо све
активности усмерене на афирмацију запошљавања особа са инвалидитетом и њихову интеграцију на отворено тржиште рада”,
каже Вања Златковић, руководилац Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ у НСЗ.
		
СМЦ
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Унапређење пословања

Подстицај ЗА ДОБРЕ ИДЕЈЕ
Национална агенција за регионални развој представила је програме подршке малим и средњим
предузећима, женском предузетништву, кластерима и почетницима у бизнису, укупне вредности 65
милиона динара

С

а циљем да кроз подстицање развоја допринесе смањивању
јаза између развијених и недовољно развијених подручја,
Национална агенција за регионални развој спроводи политику регионалног развоја, пружа подршку предузетништву,
управља инфраструктурним пројектима и успоставља и јача
међународну и међунационалну сарадњу.
Национална агенција за регионални развој (НАРР) представила
је протекле недеље пет програма подршке малим и средњим предузећима, женском предузетништву, кластерима и почетницима у
бизнису, укупне вредности 65 милиона динара. Поред наставка рада
на три већ позната програма (Програм подршке развоју иновативних
кластера, Програм подршке почетницима у бизнису који су повратници у своја родна места и Програм подршке развоју конкурентности
малих и средњих предузећа), НАРР покреће и два нова програма, од
којих је један намењен подршци женском предузетништву, а други
малим предузећима и предузетницима у раној фази развоја.

Ивица Ежденци, директор Агенције, рекао је да су јавни позиви у
току и да мала и средња предузећа и предузетници до 10, односно до
25. јуна могу конкурисати за бесповратна финансијска средства. Ежденци је указао да је за програм подршке женском предузетништву
опредељено 6,9 милиона динара, а намењен је предузећима чији су
већински власници или оснивачи жене.
Програм подршке малим предузећима и предузетницима у
раној фази развоја намењен је фирмама у неразвијеним деловима
Србије и предузећима у другој и трећој години пословања, које су,
иначе, препознате као критичан период у вођењу малог бизниса. За
реализацију програма опредељено је нешто мање од 12,2 милиона
динара. Директор Националне агенције за регионални развој навео је
да се преостала три програма подршке односе на развој иновативних
кластера, за почетнике у бизнису који су повратници у своја родна
места и за развој конкурентности МСП.
Према његовим речима, највеће интересовање влада за програм
подршке развоју конкурентности МСП, за који је буџет 40 милиона
динара, па многи предузетници који конкуришу остају „испод црте“.
„Добре резултате дао је и програм подршке почетницима у бизнису који су средњу школу и факултет завршили ван родног места и
желе да се врате у свој град и ту започну бизнис. Програм се спроводи
у сарадњи са Канцеларијом за одрживи развој недовољно развијених
подручја, предвиђа 20 грантова и усмерен је на изразито недовољно развијена подручја”, навео је Ежденци. Програми подршке НАРР
намењени су фирмама које успешно послују, са претежно домаћим
капиталом и седиштем у Србији, а базирани су на систему суфинасирања од 50 до 75%.
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Ежденци је указао да Агенција истовремено спроводи и програме нефинансијске подршке који имају значајне финансијске ефекте,
попут менторинга. Сертификовани ментори ће ове године ући у 100
предузећа и са власницима радити на унапређену пословања.
„За разне програме намењене унапређењу сектора малих и
средњих предузећа Министарство финансија је за ову годину определило 210 милиона динара”, рекла је помоћница министра Нина
Самарџић. Она је на представљању нових пројеката истакла да Национална агенција за регионални развој има и самосталне пројекте
за подстицање предузетништва и равномерни регионални развој, са
укупним буџетом од 110 милиона динара.
„Током наредних неколико дана биће расписан јавни позив за
пилот пројекат подршке малим предузећима и задругама за набавку
опреме. Корисник је дужан да обезбеди пет одсто учешћа, а бесповратна средства су у висини од 25 одсто инвестиције, док преосталих
70 одсто трошкова за набавку опреме кредитира банка, под повољним условима”, најавила је Самарџићева и додала да је реч о кредитима са роком отплате до пет година, фиксним каматним стопама,
за које ће као средство обезбеђења бити потребна само ручна залога
над предметном опремом. Самарџићева је навела да је буџет за тај
пројекат 100 милиона динара и изразила очекивање да ће средства
бити релативно брзо пласирана, као и да ће програм бити настављен
и у наредној години.
Како је подсетила, у току је и конкурс за доделу средстава за
подстицање предузетничких идеја женске популације, омладине
и социјално угрожених, за који је предвиђено 20 милиона динара.
Такође, креиран је и програм за иновативност и брзорастуће фирме,
популарно назван „Газела”, а јавни позив је недавно закључен. За те
намене ће бити издвојено 40 милиона динара бесповратних средстава, а расподела је по принципу суфинансирања, максимално до 50
одсто вредности пријављеног пројекта, који се односи на креирање
нових или унапређење постојећих производа и услуга у предузећу.
А.Б.

Флексибилни
извори финансирања
„Министарство финансија и привреде Србије започело је
припрему закона о ‚венчер‘ (venture) капиталу, како би привреди било омогућено коришћење флексибилнијих извора
финансирања. Ови фондови су изузетна прилика за мала и
средња предузећа која имају иновативну идеју и изванредан
потенцијал, да се обрате флексибилнијем извору финансирања
од конвенционалног, банкарског. Фондови ризичног капитала
постоје свуда у Европској унији и у земљама региона, али закони у Србији их још не познају”, изјавила је помоћница министра
финансија и привреде Нина Самарџић и додала да Министарство финансија очекује да ће закон о ‚венчер‘ капиталу бити
припремљен на јесен.
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Демографија и тржиште рада

ИЗМЕЂУ СТРАТЕГИЈА

И РЕАЛНОСТИ

У Националној стратегији запошљавања Републике Србије за период до 2020. године не предвиђа се
будућа образовна структура понуде радне снаге у Србији , али се предвиђа структура запослених према
секторима делатности. Према тим пројекцијама, у пољопривреди ће бити запослено 21,6%, у индустрији
26,4%, а у сфери услуга 52% укупног броја запослених

З

емље Европске уније помно анализирају и предвиђају
квалификациону структуру радне снаге у оквиру потреба за одређеним занимањима. Посматрано према степену стручности, анализа урађена за 27 земаља Европске
уније указује на промене у структури понуде радне снаге популације старости 15 година и више, које ће се дешавати до
2020. године. У истраживачкој студији „Сарадња универзитета и
привреде, шанса за запошљавање”, ауторки Симониде Вученов,
Андрее Андрејевић и Андрее Катић, наводе се подаци према
којима ће се у земљама ЕУ удео нестручних лица до 2020. године
смањити на 16,1% са 22,5%, колико је износио 2010. године, док
ће се ниво лица са средњим нивоом стручности и високостручних лица повећати са 49,9% на 50,4% и са 27,7% на 35,5%, у 2020.
години.

Поражавајућа статистика
У оквиру Националног акционог плана запошљавања за
2013. годину у Србији, истиче се да ће развој тржишта рада бити
знатно олакшан, уколико се развије стратешко партнерство између свих заинтересованих страна, посебно представника послодаваца, синдиката, власти, свих образовних и социјалних институција, невладиног сектора итд. Питање на које су покушали дати
одговор учесници недавно организоване панел дискусије „Демографски трендови и кадровски капацитет Србије”, у организацији
Данас конференс центра, односи се управо на могућност реализације ових декларативно постављених циљева, посебно са аспекта
демографских података из последњег пописа становништва.
Констатације из уводног дела овог скупа, да Србија у просеку
губи 30.000 становника годишње, да је највећи број радно способних старости између 55 и 59 година, да је број пензионера према
броју запослених 1:1,47, не дају пуно разлога за оптимизам.
Љиљана Ђорђевић, шефица Одсека за попис становништва
Републичког завода за статистику, истакла је да Србија има
7.186.862 становника, што је за 311.139 мање него 2002, када је
одржан претходни попис становништва.
„Просечна старост становника Србије је 42,2 године, а у појединим селима у источној и јужној Србији и преко 50 година. У
2011. у 1.458 насеља није рођено ниједно дете”, истакла је Ђорђевићева. Поред негативног природног прираштаја, број становника
наше земље опада и због миграција, о чему сведочи и податак да
је у последњих 10 година у иностранство отишло да живи и ради
146.500 махом високообразованих људи. Они углавном одлазе у
државе Европске уније или у неке од азијских земаља, а према
речима Иване Чикарић, из Министарства рада, запошљавања и
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социјалне политике, радне дозволе могу добити преко Националне службе за запошљавање, као и сваке од 58 приватних агенција
за запошљавање.
„Апсурдно је да се на евиденцији Националне службе за запошљавање налази 2.500 лекара, док неким здравственим установама недостају специјалисти”, нагласила је на поменутом скупу Татјана Радосављевић, директорка Лекарске коморе Србије,
подсећајући да су дефицитарна занимања у медицини анестезиолози, радиолози, патолози и кардиохирурзи.
„Систем образовања у погледу специјализације требало би
да се мења, јер ускоро неће бити довољно ни педијатара. Наиме,
половина лекара у Србији старија је од 50 година, и за пет до осам
година отићи ће у пензију. Међу њима је највише педијатара”, нагласила је Радосављевићева.
„У Србији данас живи 1,7 милиона пензионера и 2,5 милиона
људи који плаћају пензионо осигурање. На једног пензионера долази 1,47 запослених, што пензиони фонд чини неодрживим, па
држава дотира средства за исплату пензија. Оптималан број пензионера у односу на број запослених је један према три”, истакла
је Јелица Тимотијевић, директорка Сектора за односе са јавношћу
ПИО фонда, и нагласила да број пензионера константно расте у
односу на број запослених.

Парадокси тржишта рада
Осим неповољне старосне и образовне структуре становништва, несклад између потреба компанија за квалификованом
радном снагом и извора радне снаге која има неопходне квалификације да одговори захтевима послодавца је један од главних
проблема који прети економском развоју и конкурентности Србије. Са једне стране, компаније имају мањак квалификованих
радника, док са друге постоји велики број дугорочно незапослених који немају захтеване квалификације. Само због тога се 18%
упражњених слободних радних места не реализује. На пример,
потреба за стручњацима из сфере информационих технологија
на домаћем тржишту рада бележи пораст од 80 одсто, у односу
на 2011. годину. Поред ИТ, најтраженије области су и трговина,
средњи менаџмент, економија, администрација и рачуноводство.
Конкуренција је и даље велика, јер се на један оглас за посао у
просеку јави преко 150 кандидата. Поред одговарајућег образовања, радно искуство се наводи као најбитнији услов, а захтев
за познавање енглеског језика заступљен је у скоро 70 одсто огласа. Послодавци траже прилагодљиве раднике, који су у стању
да раде у тиму, решавају проблеме, добро се носе са притиском,
који могу да одлучују и имају добре вештине управљања инфор-
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мацијама. Највише радних места се отвара у фирмама којима су
потребни администратори база података, интернет програмери
и пројектанти информатичких система. Истраживања показују
да би до 2020. године у Србији могло бити отворено од 50.000 до
100.000 нових радних места у овој области, а тренутно се образује
око 1.500 ИТ стручњака.
Више од половине јавно расписаних огласа на тржишту рада
адресирано је на Београд. Поред престонице, ту је и Нови Сад, док
остали имају знатно мање учешће. Понуде за посао најчешће оглашавају велика предузећа која су финансијски стабилна, што не
значи да мале фирме не ангажују нове кадрове, али се добар део
њих угасио у протеклих неколико година, па је мање и слободних
радних места.

Многи незапослени су и остали без посла, јер немају потребна знања која се траже на тржишту рада, не познају нове технологије и поседују застарела знања. Искуства показују да програми
додатног образовања и обучавања значајно увећавају шансу за
посао. Према речима надлежних у НСЗ, курсеви се организују за
занимања која се траже, а око 50 одсто учесника се обучава у компанијама, уз гарантовано запослење након промене занимања.
У том контексту, као једино решење за особе са суфицитарним професијама на тржишту рада, као што су нпр. историчари
уметности, етнолози или археолози, јесте да започну или наставе
каријеру у областима за које се нису школовали.

Превенција незапослености
Понуда послова на тржишту рада за оне који су се школовали на друштвеним наукама веома је ограничена уназад неколико
деценија. Курсеви за стицање посебних знања и вештина могу да
буду од помоћи у скраћењу трајања незапослености, али свакако
не могу да замене формално образовање, већ само пружају додатне шансе. Највећи број едукација се организује у области финансија и администрације, машинства и грађевине. Високообразовани најчешће похађају курсеве страних језика и информатике,
а према подацима НСЗ, свака трећа особа која прође обуку убрзо
добија и запослење.
Да би се спречило дуже трајање незапослености, приликом
уписивања високе школе будући студенти требало би више да се
информишу шта је тренутно актуелно на тржишту рада, јер је и
држава у губитку ако финансира нечије школовање, па после за
ту особу нема посла. Јасно је да не постоји довољна усклађеност
уписне политике са потребама тржишта рада. Према мишљењу
појединих стручњака, ту има простора за неки вид државног интервенционизма, барем у делу оних који студирају о трошку државе. По њима, требало би што скорије смањити уписне квоте на
поједине факултете.

Бесплатна публикација о запошљавању

Овим питањем су се бавили и учесници 19. скупа Трендови
развоја: „Универзитет на тржишту”, који је крајем фебруара ове
године одржан у Марибору. У једном од радова учесника из Србије представљено је функционисање Привредног савета Универзитета „Едуконс”. Описан је процес развијања сарадње са
привредним, финансијским и другим организацијама, локалним
самоуправама и институцијама и органима државне управе. Основ за сарадњу представљају потписани споразуми о пословном
повезивању, а Универзитет „Едуконс” их има више од 100. Према извештају Привредног савета у вези са студентском праксом,
анкету је попунило 150 студената завршних година. Праксу су
обавила 83 студента, у 31 различитој организацији, у 7 градова.
Обостране оцене студената и послодаваца су изузетно високе.
Осим стручних пракси, превенција кроз метод обука је такође веома значајна у спречавању дугорочне незапослености.
Један од центара у којем се реализују различите врсте обука је
и Едукативни центар у Новом Саду, чији је оснивач Влада Војводине. Његов циљ је превенција дугорочне незапослености, помоћ
у стицању нових знања и вештина ради лакшег запошљавања,
подршка развоју предузетништва, стварање претпоставки за отпочињање пословања и квалитетно улагање у обучавање и образовање заинтересованих лица.
Највећи постојећи раскорак је у усклађивању професионалне
образовне структуре незапослених на евиденцији НСЗ и потреба
послодаваца на локалном и регионалном тржишту рада, првенствено у занимањима III степена образовања, кажу у Центру. Зато
су циљне групе којима су намењене обуке: незапослени, дугорочно незапослени, посебно са ниским степеном образовања или без
квалификација, запослени којима недостају потребна знања, особе са посебним потребама, жене са тржишта рада, старији грађани, мањине, али и особе које су напустиле школовање.
Едукативни центар учествује и у пројекту „Обучавањем до
посла”, који је финансиран од стране Европске уније, у оквиру програма регионално социјално економског развоја, чији циљ је да
допринесе развоју нових модула обуке за конкурентна занимања
на тржишту рада у Војводини, како би ускладио однос између понуде и тражње за радном снагом на територији Покрајине. Носилац пројекта је Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и
равноправност полова, а у оквиру пројекта се врше обуке за конкурентна занимања, не само у Војводини, него и у осталим регионима Србије: браваре, завариваче, лимаре, зидаре, армираче,
столаре, бетонирце, молере, рад на висинама, багеристе, особе са
посебним потребама.
Примера добрих пракси има још, али да би се дугорочно
планирало било шта, па и усклађивале понуда и потражња на тржишту рада, неопходно је истовремено и популациону политику
ставити у фокус интересовања, јер последњих двадесет година
Србија бележи негативан природни прираштај, а тек сваки четврти грађанин млађи је од 19 година.
				
СМЦ
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Сезонски посао

ШАНСА ЗА ЗАРАДУ

С

Дневнице за омладинце не прелазе 2.000 динара, али су кандидатима
важни и услови рада и врста посла. Мање су тражени тежи физички
послови у области пољопривреде, рударства, грађевинарства (зидар,
армирач, тесар), а кандидати често одбијају и теренску продају, јер се плаћа
на проценат, уз веома мали или непостојећи фиксни део

езонски послови су идеална шанса за брзу зараду. Подједнако им се радују и људи без сталног запослења и омладинци, а нарочито радно способни део становништва без
икаквих квалификација. У Србији се на сезонским пословима ангажује око 150.000 људи. Већина посао проналази
у пољопривреди, туризму, угоститељству и трговини. Овогодишња
понуда, како очекују у Унији послодаваца Србије (УПС), подбациће
једино у грађевинској индустрији, и то због кризе.
Како истиче Драгољуб Рајић, председник УПС, на пословима
који доносе брзу зараду биће ангажовано око 30.000 грађана мање
него лане.
„У потрази за послом који ће им обезбедити средства за живот,
сезонски радници у главни град долазе са југа Србије, али и из Македоније, Румуније, Бугарске, са Космета. Они оберучке прихватају
пољске радове и тешке физичке послове, за разлику од Београђана,
који сматрају да су за такве послове дневнице ниске, па нису ни
спремни да заврну рукаве”, објашњава Рајић.

„У току прошле године уговоре о привремено-повременим пословима особе са високим образовањем добиле су у 12 одсто случајева. Они без квалификација, тачније са првим и другим степеном стручне спреме, добијају знатно већи ‚део колача‘ сезонских
послова - 41,6 одсто. То значи да је од укупно 87.086 ових уговора
10.418 факултетски образованих грађана ангажовано на привременим пословима, док је са лицима без квалификација склопљено
36.246 уговора”, истичу у НСЗ, додајући да је у овој години, до априла, парафирано 32.496 таквих уговора. Радни, односно привремено-повремени ангажман траје највише десетак дана, углавном
и краће од тога, а реч је о пословима који не смеју да трају дуже од
120 радних дана у календарској години.
У омладинским задругама Београда почињу припреме за понуде сезонских послова. Млади до 30 година које ангажује задруга
могу месечно да зараде и до 35.000 динара.
„Недавно смо ангажовали неколико омладинаца на сурчинском аеродрому, и то на транспорту и слагању пртљага. Кандидати
све више раде и као продавци на Ади Циганлији, а многи сређују
канцеларије, помажу приликом селидбе. Они којима се не плаћа
рад по сату, већ за свој труд добијају дневницу, могу да зараде између 1.800 и 2.000 динара. Реч је о тежим физичким пословима”,
истиче Марија Крсмановић, из ОЗ „Кнез”.
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Дневнице за омладинце који до сезонског радног ангажмана
долазе преко задруга не прелазе 2.000 динара, али су кандидатима важни и услови рада и врста посла. Њихова заинтересованост
пре свега зависи од услова које понуди послодавац. Мање их занимају тежи физички послови у области пољопривреде, рударства,
грађевинарства (зидар, армирач, тесар), код којих се тражи и одговарајућа здравствена способност, као и за послове заваривача. Често одбијају и теренску продају, јер се плаћа на проценат, уз веома
мали или непостојећи фиксни део. Кандидати избегавају послове
без прецизног радног времена, као и радна места на којима послодавац очекује од новајлије да обавља више различитих ствари.
Извор: Политика.рс

Мушкарцима битна зарада,
женама - врста посла
Према последњем истраживању сајта „Послови.инфостуд”
(poslovi.infostud.com), у претходне две године скоро половина
од 2.150 испитаника тражила је неки сезонски посао у Србији,
а 25% свих учесника је успело и да га пронађе. Како су анкетирани потврдили, најчешће су били заинтересовани за послове
везане за анкетирање, дељење летака и промоције, затим за
послове у туризму и угоститељству, као и за брање воћа, док
је владало нешто мање интересовање за послове у грађевини.
Највише посла овог лета биће у области маркетинга - за
промоције по маркетима и тржним центрима, хостесе на
сајамским манифестацијама, затим за оператере у кол центрима, а траже се и продавачице за бутике, киоске брзе хране, као
и млади за рад у кафићима, баровима, ресторанима и хотелима. Такође, за младиће постоји мало већа понуда послова - за
рад у магацинима, паковање готових производа, у пословима
обезбеђења, али и за физичке послове, попут истовара робе,
развоза по граду, селидби и друго.
Како је истраживање показало, сезонски послови се највише траже преко лета, те не чуди податак да чак 95% испитаника мотивацију за рад проналази у заради и џепарцу, те
је висина зараде и најважнији критеријум за одабир сезонског
посла у преко 40% случајева. С друге стране, услови рада и
врста посла су у другом плану и пресудни су у свега 25, односно 20% случајева.
Истраживање је указало на интересантну чињеницу да
је мушкарцима у много већој мери битна висина зараде (54%
у односу на 36% за жене), док је женама битнија врста посла,
задужења и локација. Дневница за сезонске послове у Србији,
према искуству испитаника, најчешће је између 1000 и 1500
динара, што је потврдило 36% испитаника, затим између 500
и 1000 динара (32%) и од 1500 до 2000 динара (18%). Прековремени рад плаћен је половини испитаника, а већина има и
посебне погодности. Радни ангажман најчешће траје између
месец дана и два месеца, сваки пети анкетирани је радио између два и три месеца, а 30% краће од месец дана. Већина
испитаника (60%) радила је прековремено током ангажмана.
За тај рад, више од половине испитаника било је плаћено по
редовној цени сата, а преко 6% анкетираних зарадило је и више
од редовне цене радног сата.
Истраживање је показало да до информација о понуди
сезонских послова у Србији посетиоци најчешће долазе преко
својих пријатеља и познаника - у чак 75% случајева, затим путем интернета (54%) и тек на трећем месту - преко омладинских задруга (29%).
		
Извор: Poslovi.infostud.com
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09
и 88/10) и члана 9 Правилника о начину и критеријумима за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 12/12 и 20/13) између Националне службе за запошљавање
и Града Крагујевца

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ
И
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности
које предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за
циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција
и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња
путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога
одређује Национална служба на основу јавног конкурса, а на
основу претходно добијене сагласности надлежног органа Града
Крагујевца.
Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месецa.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица;
- трошковe спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада
незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу
у висини од:
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална
служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом
износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове
минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег
одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и
висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом и плаћање
разлике доприноса за обавезно социјално осигурање на утврђену
разлику зараде.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање
обала река, језера, канала, одвода, јавних површина,
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита
шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа
и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим
игралиштима, помоћ за успостављање нових депонијалокација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- јавне установе и јавна предузећа.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже
запошљава (корисници новчане социјалне помоћи, млади,
вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно
незапослени, незапослени без квалификација или
нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, припадници
ромске националности, рурално становништво, жене,
избегла и расељена лица, повратници према Споразуму
о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве
породичног насиља и трговине људима, самохрани
родитељи и родитељи деце са сметњама у развоју);
- у пријави за јавне радове је навео детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
- измирио је уговорне обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење
надлежног органа територијалне аутономије или локалне
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико
подносилац пријаве располаже истим;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе (максимално три фотографије за сваку локацију).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних
радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
Националној служби за запошљавање - Филијала Крагујевац,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у Национaлној служби за запошљавање или преузети на
сајту: www.nsz.gov.rs.

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

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе, градоначелник Града
Крагујевца и послодавац-извођач јавног рада у року од 30 дана од
дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на
јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у
уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења
Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице
овлашћењима.

1.

са

меничним

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

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

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националној служби
за запошљавање - Филијала Крагујевац, преко Позивног центра
Националне службе, број телефона: 0800-300-301 или на сајту:
www.nsz.gov.rs.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 12.06.2013.
године.

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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На основу Споразума бр. 0708-101-4/13 од 23.04.2013. године о
уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања, између Националне службе
за запошљавање и града Ваљева,

одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине
нето зараде утврђене овим јавним конкурсом и плаћање разлике
доприноса за обавезно социјално осигурање на утврђену разлику
зараде.

Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево у сарадњи са градом Ваљево

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Расписује

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

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује
послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица и
- трошковe спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада
незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу
у висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална
служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом
износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове
минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег
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Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности: здравствено васпитне активности –
превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима,
особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног
наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној,
музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови
ажурирања база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа,
канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и
водоводне мреже и других објеката од општег интереса,
уређење месних заједница, уређење ромских насеља –
побољшање услова становања и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање
обала река, језера, канала, одвода, јавних површина,
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита
шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа
и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим
игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија –
локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице
локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже
запошљава (корисници новчане социјалне помоћи, млади,
вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно
незапослени, незапослени без квалификација или
нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, припадници
ромске националности, рурално становништво, жене,
избегла и расељена лица, повратници према Споразуму
о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве
породичног насиља и трговине људима, самохрани
родитељи и родитељи деце са сметњама у развоју);
- у пријави за јавне радове је навео детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
- измирио је уговорне обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење Локалног савета за запошљавање града Ваљева
или мишљење надлежног органа територијалне аутономије
или локалне самоуправе о оправданости извођења јавног
рада, уколико подносилац пријаве располаже истим;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова
из области социјалних и хуманитарних делатности;
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне
установе, уколико послодавац извођач јавног рада
организује обуку;
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доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење
јавних радова финансира од стране надлежног органа
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из
других извора.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе,
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних
радова.
-

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
седишту Национaлне службе запошљавање - филијале, на
прописаном обрасцу који се може добити у седишту Национaлне
службе - Филијала Ваљево.

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

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор Филијале Ваљево Националне службе за запошљавање,
градоначелник града Ваљева и послодавац - извођач јавног
рада у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
спровођења јавних радова закључују уговор, којим се уређују
међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на
јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

1.

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

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у седишту Националне
службе - Филијала Ваљево, тел. 014/295-632.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 10.06.2013.
године.

Друштвена одговорност
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Национална служба
за запошљавање
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На основу Споразума бр. 0708-101-4/13 од 23.04.2013. године о
уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања, између Националне службе
за запошљавање и града Ваљева

Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево у сарадњи са градом Ваљево
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНА ПРАКСА
У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која
се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су
стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање
приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за
полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или
општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12
месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца, и то:
до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
до 9 месеци за приправнике са вишим или високим
трогодишњим образовањем,
до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим
високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног
за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује
за преостали период потребан за стицање услова за полагање
приправничког/стручног испита.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у
месечном износу од:
10.000,00 динара за лица са средњим
образовањем
12.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем и
14.000,00 динара за лица са најмање
четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде
на раду и професионалне болести, у складу са
законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може
остварити послодавац под условом:
да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање;
да је законом или актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца као услов за рад на одређеним
пословима прописана обавеза обављања приправничког
стажа;
да је измирио раније уговорне обавезе према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
да има најмање једно запослено лице;

Бесплатна публикација о запошљавању

да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију
Националне службе које:
o
има средње, више или високо образовање
o
нема радног искуства у струци или нема радног
искуства у својству приправника, довољног за стицање
услова за полагање приправничког /стручног испита;
да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање
лица, односно има запосленог ментора који испуњава законом
предвиђене услове.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм
укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10
запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији
број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем
врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у
програм.

-

Документација за подношење захтева:
захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу
Националне службе;
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за
последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев,
оверена од стране Пореске управе;
извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за
рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања
приправничког стажа;
радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне
службе.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се у Филијали Ваљево НСЗ,
према седишту послодавца или према месту ангажовања лица, на
прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Ваљево.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу
провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и
приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу
провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву,
Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи
критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети
послодавца, дужина обављања делатности послодавца, претходно
коришћена средства Националне службе по програму стручне
праксе и процена важности поднетог захтева за локално тржиште
рада за подручје филијале.
Критеријуми за бодовање захтева и динамика одлучивања биће
објављени на огласним таблама надлежних филијала, даном
објављивања Јавног позива.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања
по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са
расположивом квотом која је опредељена за филијалу.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор
Филијале Ваљево, по овлашћењу директора Националне
службе, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за
запошљавање.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор Филијале Ваљево, градоначелник града Ваљева и
послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о
спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим
уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора,
послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан
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уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на
стручној пракси. Датум почетка спровођења програма стручне
праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу
програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања
уговорне обавезе;
оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци,
у складу са законом, односно актом о организацији и
систематизацији послова;
доставља Националној служби извештаје о присутности лица
на стручној пракси, у складу са уговором;
достави Националној служби извештај о обављеној стручној
пракси, у складу са уговором;
организује лицу полагање приправничког/стручног испита за
самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању

неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном
приправничком/стручном испиту;
омогући Националној служби контролу реализације уговорних
обавеза и
обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана
настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може
да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања
изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа
образовања, које испуњава потребне услове, у складу са законом,
за преостало време дефинисано уговором увећано за период
спроведене замене.
-

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Филијали Ваљево, тел.
014/295-606, 295-608.

425
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Администрација
и управа
Бе о г ра д

АМБАСАДА
РЕПУБЛИКЕ ЧЕШКЕ
11000 Београд
Булевар краља Александра 22

Административни референт за
агенду ЕУ
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да није кажњаван - доказати документом;
минимум висока стручна спрема - доказати документом; знање енглеског језика - потврда о положеном
испиту; знање чешког језика - потврда о положеном испиту је предност; возачка дозвола „Б“ категорије - доказати документом; здравствена способност. Кандидати се пријављују писаним путем, на
адресу: Амбасада Републике Чешке, Булевар краља
Александра 22, 11000 Београд, н/р Милени Миркић,
до 12.06.2013. године. Касније достављене пријаве
неће се узимати у обзир. Саставни део пријаве, у
којој кандидат наводи разлог због кога жели да ради
у Амбасади, јесте и мотивационо писмо, а прилажу
се и следећа документа: биографија са детаљним
навођењем досадашње праксе; фотографија, адреса, телефон и мејл; копија потврде о некажњавању;
документ о највишој стручној спреми коју кандидат
поседује; документ о положеном испиту из енглеског
језика; документ о положеном испиту из чешког
језика, уколико га поседује; копија возачке дозволе;
препоруке послодаваца; копије осталих докумената
које кандидат сматра важним. Пријављени кандидати који не добију позив за разговор до 15.06.2013.
године нису прошли у други круг конкурса.

ГРАДСКА ОПШТИНА
МЛАДЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11400 Младеновац, Јанка Катића 6
тел. 011/8241-651

Руководилац групе

за рад у Управи Градске општине
Младеновац, у Одељењу за комуналне,
грађевинске и послове заштите животне
средине, Група за комуналне послове
УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да
испуњава сходно члану 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену
способност и да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена,
односно основним студијама у трајању од најмање
четири године (област право), 5 година радног стажа, положен државни стручни испит. Уз пријаву на
оглас приложити доказе о испуњавању посебних
услова: оверен препис или оригинал дипломе о
стеченој врсти и степену стручне спреме, оверену
фотокопију радне књижице, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, као и доказе о испуњавању општих услова за
рад у државним органима: уверење о држављанству
Републике Србије, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење основног и вишег суда
да се против кандидата не води кривичи поступак
за дела која се гоне по сужбеној дужности, доказ
да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Пријаве са потребним доказима,
у оригиналу или у овереној фотокопији, не старије
од 6 месеци, подносе се Управи Градске општине
Младеновац, Јанка Катића 6, Младеновац, у року од
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Послови јавних набавки

за рад у Одељењу за финансије, привреду,
друштвене делатности и планирање, Одсек
за буџет, инвестиције и јавне набавке, на
одређено време до 9 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни или економски факултет, једна година радног стажа, положен стручни испит; сертификат за јавне набавке;
познавање рада на рачунару.

Сарадник на пословима из
комуналне области

за рад у Одељењу за инспекцијске послове
- Комунални инспекторат, на одређено
време до 9 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема, једна година радног стажа; положен стручни испит; познавање рада
на рачунару.

Дактилограф

за рад у Одељењу за инспекцијске
послове, Одсек за управно-правне
послове, на одређено време до 9 месеци
УСЛОВИ: основна школа и дактилографски течај I-а,
I-б класе, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште
услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је држављанин РС; да је
пунолетан; да има општу здравствену способност;
да није осуђиван за кривична дела на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази (у оригиналу или оверене фотокопије), као
и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа
слати на адресу: Управа градске Општине Вождовац, Одељење за општу управу.

Гњилане

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА
КОСОВСКА КАМЕНИЦА

Јагодина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
35260 Рековац
Светозара Марковића 2

Начелник Општинске управе
Општине Рековац
на период од 5 година

УСЛОВИ: Право пријаве на оглас имају кандидати који поред општих услова прописаних за рад у
државним органима испуњавају и следеће посебне
услове: завршен правни факултет, положен испит
за рад у органима државне управе и најмање пет
година радног искуства у струци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве достављати на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЈАГОДИНЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Писарница Градске управе
за рад у Одељењу за управу

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња управна, правно-биротехничка
школа, гимназија, средња економска, средња техничка, средња текстилна, средња рударска, средња
електротехничка школа, IV степен стручне спреме,
занимања: пољопривредна или књижничар, 6 месеци радног стажа и положен државни стручни испит.

Послови припреме података из
области дечје и социјалне заштите
за рад у Одељењу за друштвене
делатности

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економска школа, преводилац сарадник,
1 година радног стажа и положен државни стручни
испит.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да
испуњава и услове из чл. 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 подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

К ра г у ј е в а ц

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

38267 Ранилуг

Стручни сарадник за пружање
правне помоћи

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

УСЛОВИ: висока стручна спрема-правни факултет,
годину дана радног искуства. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6
Закона о радном одним односима у државним органима („Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91...83/2005).
Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа: диплому о завршеном факултету, фотокопију радне књижице, уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење, уверење надлежног
суда да против лице није покренута истрага и да
није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полициске управе да лице
није осуђивано за кривична дела на безусловну затворску казну у трајању од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за рад у
државном органу. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве и доказе о испуњености
услова доставити начелнику Општинске управе,
преко писарнице Управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Радник на пословима принудне
наплате

за рад у Одељењу за пореске послове, на
период од 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни или економски факултет; 3 године радног
искуства у струци; положен стручни испит за рад у
органима државне управе.

Радник на пословима утврђивања
података на терену

за рад у Одељењу за пореске послове, на
одређено време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних
услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас
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приложе: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да се против њих не води
истрага, нити је подигнута оптужница; доказ да нису
осуђивани на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државним органима. Документа доставити у оригиналу или оверене
фотокопије. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас“.

К ра љ е в о

Крушевац

ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Начелник Општинске управе
Општине Ћићевац

уверење да кандидати нису осуђивани за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Ниш

ОПШТИНСКА УПРАВА
УСЛОВИ: правни факултет, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање 5 година радОПШТИНЕ МЕРОШИНА
ног искуства у струци. Поред наведених услова, канСАЈМОВИ
ЗАПОШЉ
18252 Мерошина, Цара Лазара
17
дидат треба да испуњава и опште услове из чл. 6
Закона о радним односима у државним органима: да
Курир - достављач
је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу
службаза рад у Одељењу за општу управу и
здравствену способност, да Национална
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
непривредне делатности
за запошљавање
безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обаУСЛОВИ: завршена основна школа; испуњеност
вљање послова у државном органу, да испуњава
општих услова из члана 6 Закона о радним односима
друге услове утврђене законом, другим прописима
у државним органима („Службени гласник РС“, бр.
или актом о систематизацији радних места у орга48/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је кандидат
ну. Уз пријаву кандидат обавезно подноси следећа
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
документа: диплому о завршеној стручној спреми,
има општу здравствену способност, да има пропиуверење о положеном државном стручном исписану стручну спрему, да није осуђиван за кривичту, доказ о радном искуству од најмање 5 година у
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6
струци, извод из матичне књиге рођених, уверење о
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобдржављанству РС, уверење да није осуђиван за криним за обављање послова у државном органу; да
вично дело на безусловну казну затвора од најмање
испуњава друге услове утврђене законом, другим
6 месеци или за кривично дело које га чини непопрописима или актом о систематизацији радних месдобним за обављање послова у државном органу
та у органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
(издато након објављивања огласа, уверење издаје
неће бити разматране.
полициска управа), уверење да против лица није
покренута истрага или да није подигнута оптужница
(издато након објављивања огласа, уверење издаје
надлежни суд), уверење о здравственој способноНови Са д
сти. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
се могу предати на писарници Општинске управе,
„АГРОВОЈВОДИНАса назнаком: „Оглас за постављење начелника“ или
КОМЕРЦСЕРВИС“ АД
послати поштом.
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 127
тел. 021/458-698

ОПШТИНСКА
УПРАВА одговорност
Друштвена
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

У
ИзвршилацПРИОРИТЕТИ
на пословима шефа
писарнице ЗАПОШЉАВАЊУ
за рад у Одељењу за општу управу и
заједничке послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа или гимназија, 2 године радног искуства у струци
и положен стручни испит за рад у органима државне управе. Поред наведених услова потребно је да
кандидат испуњава опште услове предвиђене чл.
6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин РС, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност,
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од
служба
најмање 6Национална
месеци или за кажњиво
дело које га чини
неподобнимза
за запошљавање
обављање послова у државним органима, да испуњава друге услове утврђене законом,
другим прописима или актом о систематицазији радних места у органу. Пријаве се подносе Општинској
управи Општине Врњачка Бања, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Програми
ОПШТИНСКА УПРАВА
приправништва
–
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17
знање у пракси
Контролор добара у општој
употреби

на одређено време од 12 месеци, за рад
у Одељењу за планирање и изградњу,
инспекцијске, имовинско-правне и
стамбене послове

Шанса
УСЛОВИ: III или
IV степен за
стручне спреме и најмање 1 година радног искуства у струци, да је кандидат држављанин
Републике Србије, да је пунолетмладе
но лице, 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. Пријаве се подносе Општинској
управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
16

Ле с к о в а ц

ДОПУНА ОГЛАСА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Шанса за младе

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Оглас објављен 29.05.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: секретар
месних заједница: Велика Грабовница (Велика Грабовница, Мала Грабовница), Слатина
(Слатина, Падеж), Велика Копашница, Загужане, Зољево, Тулово, Мала Копашница,
Губеревац, Горњи Буниброд (Доњи Буниброд,
Жижавица), допуњује се текстом: на одређено време до 12 месеци. У осталом делу оглас
је непромењен.

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције
(за запошљавање)
ОПШТИНСКА
УПРАВА
ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-083

Послови за заштиту животне
средине
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити лица која поред
законом предвиђених општих услова испуњавају и
следеће посебне услове: завршен VI степен стручне
спреме, одговарајуће струке.

Матичар

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити лица која поред
законом предвиђених општих услова, испуњавају и
следеће попсебне услове: VII степен, висока стручна спрема, друштвеног смера.

Организатор рачуноводственог
пословања

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског
смера, обавезно искуство на истим или сличним
пословима у трајању од најмање 5 година, искуство
у изради годишњих финансијских извештаја, основно знање рада на рачунару, поседовање сертификата (лиценце) за овлашћеног рачуновођу. CV послати
поштом на наведену адресу. Национална служба

за запошљавање

Панчево

ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
26310 Алибунар, Трг слободе 4
тел. 013/641-176

Шеф месне канцеларије и матичар

Друштвена
Опис послова: води одговорност
управни поступак у предметима грађанских стања, обавља послове пријема и
за рад у Селеушу, у Одељењу за општу
управу и имовинско-правне послове

завођења поште у скраћени деловодник, обавља
чин венчања, обавља послове отпремања поште,
врши архивирање предмета и чување архивских
предмета, врши оверу потписа, преписа и рукописа, води матичне књиге и спроводи промене кроз
исте, води дупликате матичних књига, води књигу
држављана и издаје уверења из исте, води бирачки
списак за насељено место и издаје уверења, води
евиденцију о утрошку поштанских марака, доставља
податке из матичних књига надлежним органима,
издаје сточне пасоше, обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Људи су
мера успеха

УСЛОВИ: Кандидат/кандидаткиња треба да испуњава следеће опште услове: да је држављанин/држављанка Републике Србије, да је пунолетан/а, да има
општу здравствену способност, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван/осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га/је чине

Прави људи
на правим
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
пословима

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити следећу
документацију: доказ о стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
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САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Администрација и управа
неподобним/ом за обављање послова у државном
органу, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији
радних места у органу, односно следеће посебне
услове: високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за матичара, најмање једна година радног искуства, положен државни стручни испит или
стручни испит за рад у државним органима, познавање рада на рачунару. Доказ о испуњености услова
опште здравствене способности доставља само кандидат/киња који је изабран/на након спроведеног
изборног поступка. Доказе о испуњености услова
кандидат/киња је дужан/на да достави у оригиналу или у овереној фотокопији. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија кандидата/
киње, лична карта, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење из казнене евиденције, диплома о завршеном факултету,
уверење о положеном државном стручном испиту,
уверење о положеном посебном стручном испиту за
матичара, уверење о радном искуству (потврда, сертификат и сл), радна књижица. Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова предвиђених огласом подносе се начелници Општинске
управе Општине Алибунар, на адресу: Општинска
управа Општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310
Алибунар, са назнаком: „За оглас - шеф Месне канцеларије и матичар у Селеушу“, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Сва додатна обавештења о огласу могу се
добити од вишег стручног сарадника за радне односе: Сање Жебељан, непосредно или позивом на број
телефона: 013/641-176.

Пож аревац

ОПШТИНСКА УПРАВА
12300 Петровац на Млави
Српских владара 165

Комунални инспектор
УСЛОВИ: висока или виша школска спрема, положен
стручни испит за рад у органима државне управе,
најмање 1 година радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас доставити: доказ да је кандидат држављанин Републике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију
личне карте (све странице), доказ да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе),
доказ да има прописано радно искуство (оверена
фотокопија радне књижице), уверење о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе,
уверење о општој здравственој способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити
се спроводе истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који
није правноснажно окончан, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати
на горенаведену адресу.

Сомбор

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА СОМБОРА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 1
тел. 025/434-350

Директор

на мандат од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: висока стручна спрема, 3 године радног искуства; знање
једног светског језика. Уз пријаву се доставља: кратка биографија; оверена фотокопија дипломе; потврда о радном искуству. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Коначну оцену
о именовању кандидата доноси Скупштина Града
Сомбора. Рок за пријаву је 15 дана.

Сремск а Митровиц а

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Рачунополагач

за рад у Одељењу за привреду и
финансије, на одређено време до 12
месеци
УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме,
економске струке, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за
рад у органима државне управе. Поред посебних
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и биографију, кандидат
подноси следеће доказе у оригиналу или у овереној копији: доказ о завршеној одговарајућој стручној спреми; доказ о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе, доказ о радном
искуству, извод из матичне књиге рођених (издат
на новом обрасцу); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издато од МУП-а, надлежна полицијска управа), копију
личне карте и лекарско уверење (за кандидата
који буде изабран). Пријаве са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком:
„Пријава на оглас за радно место рачунополагач“,
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом на адресу:
Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана
1, 22320 Инђија или лично на шалтеру 1 пријемне
канцеларије. Неблаговремене, неразумљиве или
непотпуне пријаве уз које нису приложени потребни
докази неће се разматрати.

Ваљево

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ,
УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Начелник Одељења

за рад у Одељењу комуналне полиције, на
одређено време од 12 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: VII степен
стручне спреме, 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, психофизичке способности потребне за
обављање послова комуналне полиције, које се
доказују лекарским уверењем овлашћене здравствене установе, положен стручни испит за рад у
органима државне управе, положен испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног
полицајца, да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци, да му раније није престао
радни однос у државном или другом органу због
теже повреде дужности из радног односа, најмање
пет 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 завршеном факултету, оверену фотокопију радне књижице, доказ о радном
искуству, оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту за рад у органима државне упра-

ве, доказ о положеном испиту за обављање послова
и примену овлашћења комуналног полицајца, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење да лице није осуђивано за кривична дела на
безусловну казну затвора у трајању од шест месеци,
лекарско уверење овлашћене здравствене установе
о општој здравственој способности са уверењем о
психофизичким способностима потребним за обављање послова комуналне полиције и личну и радну
биографију. Пријаве са комплетном документацијом
доставити у затвореној коверти, на горенаведену
адресу, са назнаком: „За избор кандидата - начелник Одељења - 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).

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

Послови збрињавања избеглих
лица и административни послови
на одређено време од шест 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 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; посебне услове: IV степен
стручне спреме, правног, економског или другог
одговарајућег 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 у
области збрињавања избеглих лица и административне послове - 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).

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања
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Зајечар

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Расписује

КОНКУРС
за попуну слободних радних
места професионалних војника,
на одређено време
Место службовања: Зајечар
Војна пошта 6002 Зајечар, на следећим редним
бројевима:

24. пешадија
7 извршилаца

25. техничка служба
1 извршилац

26. саобраћајна служба
1 извршилац

УСЛОВИ КОНКУРСА
На конкурс се могу јавити држављани Републике
Србије који испуњавају следеће услове:
а) Општи услови
• да су здравствено способни за службу у Војсци
Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
• да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа (за лица која су раније била у радном односу
у државном органу);
• да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци;
• да нису старији од 30 година;
• да су одслужили војни рок са оружјем (осим за
лица женског пола);
• да задовољавају минимално прописане вредности
критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;
• да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за
пријем у професионалну војну службу;
• да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске
Србије (што утврђује Војнобезбедносна агенција).
б) Посебни услови
• да имају најмање средњу стручну спрему, осим за
раднo местo на р. бр. 24, где је потребно најмање
основно образовање (радна места стрелаца и чувара);
• за сва радна места у саобраћајној служби могу конкурисати лица која имају најмање „Ц“ категорију;
• за радно место на р. бр. 25 могу конкурисати лица
која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за ватрогасца/противпожарца;
• за возаче, надлежна војнолекарска комисија
утврђује здравствену способност за возаче моторних возила у Војсци Србије;
• кандидати женског пола (који нису војно обучени)
треба успешно да заврше основну и специјалистичку обуку.

престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (за лица која су
раније била у радном односу у државном органу);
• уверење надлежног органа МУП-а РС да кандидат
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (оригинал или фотокопија оверена у суду
или општини);
• копија војничке књижице (осим за лица женског
пола);
• потврда центра Министарства одбране за локалну
самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са
оружјем (осим за лица женског пола);
• копија дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду или општини);
• копија возачке дозволе (фотокопија оверена у
суду или општини), за лица која конкуришу за родслужбу где се захтева одређена категорија.
Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је
на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест)
месеци.
ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем
на радно место на које су конкурисали. Конкурсна
комисија позваће кандидате који испуњавају услове конкурса ради обављања психолошке процене,
комисијског разговора, физичке провере и општег
лекарског прегледа у јединици и утврдиће њихове
резултате према мерилима прописаним за избор.
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинскоздравствену процену у надлежну војноздравствену
установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу. За наведене кандидате извршиће се безбедносна провера за
пријем на рад у Војску Србије.
Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за
пријем. Уколико се кандидат не одазове позиву ради
обављања психолошке процене, комисијског разговора, физичке провере и општег лекарског прегледа
у јединици и упућивања на медицинско-здравствену
процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу. Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће
надлежни старешина, о чему ће писаним путем бити
обавештени сви учесници јавног конкурса, у року од
осам дана од дана када је извршен избор.
Изабрани кандидати који су одслужили војни рок
под оружјем биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од
шест месеци, уз могућност продужења уговора о
раду на период од 3 године до навршених 40 година
живота. Изабрани кандидати женског пола који нису
служили војни рок биће упућени на обуку у јединице
и центре за оспособљавање. Кандидати који успешно заврше обуку биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од
шест месеци, уз могућност продужења уговора о
раду на период од 3 године до навршених 40 година
живота.
Кандидати за пријем у јединице специјалне бригаде који успешно заврше предвиђену селективну
обуку и буду изабрани за пријем у професионалну
војну службу и кандидати за пријем у јединице војне полиције, који успешно заврше специјалистичку
обуку, биће примљени у својству професионалних
војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду или не ступи на обуку у року
који му је одређен сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу. Лица примљена
у професионалну војну службу остварују сва права и
обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Конкурс је отворен до 14. јуна 2013. године.

Кандидат из грађанства који испуњава услове доставља попуњен образац Пријаве за пријем у Војску
Србије у својству професионалног војника, непосредно или поштом, Војној пошти са којом жели да
закључи уговор. Уз образац пријаве прилажу се:
• кратка биографија;
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или
фотокопија оверена у суду или општини);
• уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
• потврда државног органа да кандидату није раније

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.
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Додатне информације о професионалној војној
служби, броју слободних места и потребном профилу могу се добити на следећим бројевима телефона: 019/426-388 и 422-034, лок. 48-102 Војна пошта
6002 Зајечар.
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УР САЛАШ „СТРЕМЕН“
11276 Јаково, Савска бб
тел. 062/500-410
е-mail: info@salasstremen.co.rs

Кувар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, одговарајућег занимања, 6 месеци радног искуства. Пријаве слати на горенаведену адресу или на мејл, у року
од 15 дана од дана објављивања.

ФРИЗЕРСКА РАДЊА
„BEAUТY N“
11070 Нови Београд
Исмета Мујазиновића 6
тел. 063/209-080

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању.

„DUBY CО“ DОО SUBOTICA
24000 Суботица, Браће Радића 111
тел. 063/514-933

Организатор транспорта - диспечер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком
занимању, возачка дозвола „Б“ категорије, рад на
рачунару-Интернет, Оffice пакет, знање српског и
мађарског језика на вишем нивоу, енглески и/или
немачки језик-виши ниво. Заинтересовани кандидати могу пријаву да доставе на e-mail: оffice@dubyco.
rs, јавити се лично на горенаведену адресу или на
број телефона: 063/514-933. Лице за контакт: Атила
Дубичанац. Оглас је отворен до попуне радног места.

LEONA TEX
35260 Рековац
тел. 034/505-549

Конфекцијски радник (пеглар,
кројач, шивач)
20 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, тексилне струке,
обавезно радно искуство (минимум 1 година). Заинтересовани кандидати треба да CV пошаљу на e-mail:
milja.pivljanin@nsz.gov.rs, најкасније до 12.06.2013.
године. Више информација о радним местима може
се добити на број телефона: 034/505-549, радним
даном, у времену од 08,00 до 14,00 часова.

ХТУО „ПАРК“ АД

21000 Нови Сад, Новосадског сајма 35
тел. 021/4887-878
е-mail: knjigovodstvo@leopoldns.com

Радник на рецепцији - пријава и
одјава гостију
за рад у Хотелу „Леополд“ у
Петроварадину, на одређено време 3
месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер туризам,
економија, финансије, менаџмент; знање енглеског
језика; знање рада на рачунару, пробни рад 5 дана.

Конобар - шанкер

за рад у Хотелу „Леополд I“ у
Петроварадину, на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, конобар, пожељно знање енглеског језика, пробни рад 5 дана.
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Кувар - помоћни радник у кухињи
за рад у Хотелу „Леополд I“ у
Петроварадину, на одређено време 3
месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, кувар, пожељно
знање страног језика, пробни рад 5 дана.

Масер

за рад у Хотелу „Леополд I“ у
Петроварадину, на одређено време 3
месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиотерапеут,
пожељно знање страног језика, пробни рад 5 дана.

Собарица - хигијеничарка

за рад у Хотелу „Леополд“ у
Петроварадину, на одређено време 3
месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно знање
страног језика, пробни рад 5 дана.

WIENER STADTISHE
ОSIGURANJE АDО

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 021/6772-232
е-mail: wso.novisad@wiener.cо.rs

„BOTTA“ DОО

32000 Чачак
Чачански партизански одред 5/21
тел. 064/3320-850

Wеb програмер и дизајнер
УСЛОВИ: у обзир долазе и IV и VI степен стручне
спреме, без обзира на занимање; пробни рад 3 месеца; познавање енглеског језика - најмање средњи
ниво; радно искуство је небитно. Заинтересовани кандидати шаљу пријаве на е-mail: reprizatv@gmail.com.

ОСТАЛО: Документација коју кандидати прилажу:
уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; доказ о стручној спреми (диплома, уверење); уверење суда да није осуђиван, као и да
се против кандидата не води кривични поступак;
уверење о општој здравственој способности; CV.
Пријаве слати на горенаведену адресу, на е-mail или
преко Националне службе за запошљавање. Као
благовремене узеће се пријаве пристигле до краја
радног времена последњег дана конкурса (до 15,00
часова).

Грађевинарство
и индустрија

ХК „БОРО СКОРИЋ“ АД
15300 Лозница, Зајачки пут бб
тел. 015/874-311, 069/8283-003

Менаџер продаје

ХОЛДИНГ Ц.О. „СОЛИД“

УСЛОВИ: VII/1, VI, IV степен стручне спреме,
пожељно радно искуство до 2 године на пословима продаје, положен возачки испит, ауто и мобилни
телефон обезбеђени.

Штепер горњих делова обуће

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 4
тел. 024/555-957

Књиговођа администратор

на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство
најмање 1 година на пословима књиговође.
ОСТАЛО: Контакт особа: Славица Јовановић.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, обућарске и
текстилне струке, познавање рада на индустријским
шиваћим машинама.

Помоћни обућарски радник

„B & B TRANSLOGISTIC“ DОО

на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

за рад у Новом Саду, на одређено време 4
месеца

Возач комбија у међународном
транспорту

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, знање рада на рачунару, пожељно
знање енглеског језика.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме, до 2 године радног искуства у међународном транспорту, возачка дозвола „Б“ и „Ц“ категорије. Јавити се Игору Башићу, на број телефона:
065/8600-176, најкасније до 15.06.2013. године.

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, обућарске,
конфекцијске или друге сличне струке, познавање
рада на индустријским машинама. Сва заинтересована лица могу да се јаве на број телефона: 024/555957 или лично у Холдинг Ц.О. „Солид“, Суботица,
Ђуре Ђаковића 4, код директора.

Агент осигурања

24000 Суботица, Јосипа Лихта 76
тел. 065/8600-176

ДОО „ВРАЊКОВИЋ-ЛИНЕА“
21000 Нови Сад, Новосадски пут 134
тел. 021/823-701

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економске,
грађевинске или архитектонске струке, најмање 3
године радног искуства, пожељна возачка дозвола
„Ц“ категорије, обавезно знање енглеског језика.
Рок за пријављивање је 15 дана.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
„АЛЕКСИНАЦ“

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Електричар

за рад у Одсеку за техничке послове и
техничко одржавање, на одређено време
до 3 месеца
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, ВКВ електричар,
IV или III степен стручне спреме, КВ електричар.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној школи; потврду Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

„ФИНАГРО” ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари

САЛОН ЗА
УЛЕПШАВАЊЕ „ГОЦА“

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

26000 Панчево
Војводе Радомира Путника 3/А

Фризер за жене

на одређено време
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; помоћни женски фризер - III степен; фризер за жене - IV степен; модни женски фризер. Место рада је у Панчеву,
рад у сменама, 2 године радног искуства. Конкурс је
отворен до 01.07.2013. године. Кандидати могу да
позову лице за контакт: Сању Милојковић, на бројеве телефона: 063/8127-305, 013/333-272, у времену
од 14,00 до 19,00 часова.

КУЛТУРНО-СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА

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.

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: 020/332-030
и 036/732-511 или да пошаљу пријаву на е-mail:
finagronp@ptt.rs.

31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 3
тел. 031/832-256
е-mail: cajetina@ptt.rs

Возач

ПРЕДУЗЕЋЕ „БАЛКАН“

на одређено време до једне године
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, поседовање
возачке дозволе „Б“, „Ц“, „Д“ категорије; трогодишње искуство на истим или сличним пословима;
одговорност у извршењу радних задатака.

Стручни аниматор за развој
спортског туризма

на одређено време до једне године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, туристичка
или економска струка; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика (активна комуникација); одговорност у извршавању задатака.

18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а
тел. 018/523-617
е-mail: balkanni@sbb.rs

Дипломирани машински инжењер
термотехнике
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер/мастер
инжењер машинства; радно искуство 60 месеци;
одговорни извођач радова термотехнике, процесне
и гасне технике - лиценца 430; возачка дозвола „Б“
категорије; основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Рок за пријаву:
01.07.2013. године.
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VAN DRUNEN FARMS ЕVROPA
23216 Банатско Карађорђево
Његошева бб
тел. 023/835-018

Mедицина
ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

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

Електричар
Опис посла: задужен за решавање проблема и
корективно одржавање опреме, уређаја, склопки,
електро-мотора, погона (електричних, хидрауличних и пнеуматских), штампаних плоча, PLC уређаја
(програмабилних логичких контролера) и друге процесне опреме, користи унимере, различиту дијагностичку опрему и све неопходне инструменте да би
обавио дијагностику и решавање проблема у вези
опреме, обавља превентивно одржавање опреме и
уређаја у делокругу свог рада, обавља инсталацију,
тестирање, калибрацију, одржавање и поправку
комплетне опреме у делокругу свог рада, обезбеђује правилно подешавање и калибрацију фабричке опреме и уређаја, води евиденцију извештаја о
калибрисању, води контролну књигу за одржавање
опреме, инсталира и одржава електричне проводнике, електричне водове, прекидаче, електро-пнеуматске актуаторе и позиционере, задужен за организацију и припрему услова потребних за подизање,
померање и позиционирање тешке опреме, преноси
техничке информације на јасан и концизан начин,
користи ручни, пнеуматски, хидраулични и електрични алат, користи моторизовану опрему, као што
су виљушкар и дизалица, у случају потребе помаже
у осталим пословима одржавања.
УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема електротехничке струке, способност читања и разумевања електричних и механичких цртежа и шема,
техничких цртежа и спецификација, минимум 3
године радног искуства у обављању сличних послова, способност обављања дужности на висини.
Потребна је возачка дозвола, познавање рада на
рачунару, пожељно знање енглеског језика. Уколико сте заинтересовани за посао, конкуришите
слањем биографије електронским путем на e-mail:
mmartinovic@vandrunen.rs. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања.

„МЕТАЛ-НОВА“ ДОО
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Заваривач

30 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и
врсте занимања, МАГ и МИГ поступак заваривања,
предвиђена је претходна провера радних способности. Пријаве слати на горенаведену адресу или на
е-mail: maksimbg@maksim.si. Оглас је отворен најмање 8 дана, односно до попуне радних места.

Обука за
активно
тражење
посла

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.

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.

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Изворска 3
тел. 024/625-566

I На основу Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-1870 од 14.04.2011.
године и бр. 01-1837 од 01.04.2013. године, у складу са Кадровским планом за Општу болницу Суботица за 2013. годину бр. 112-01-00550/2013-01 од
11.04.2013. године, директор Опште болнице Суботица, Суботица расписује оглас за пријем у радни
однос здравствених радника на неодређено време,
са пуним радним временом:

а) Медицинска сестра - техничар
21 извршилац

Опис посла: обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника, прати и евидентира функције болесника на листи здравствене неге и о погоршању стања болесника одмах обавештава лекара,
даје прописану терапију, узима узорке крви болесника, биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ
снимања и друге медицинско-техничке радње за
које је едукована, припрема болеснике за прегледе
и асистира лекару током визите, учествује у транспорту болесника на нивоу установе и у друге здравствене установе, проверава исправност медицинских
апарата које користи у свом раду, после употребе
пере, дезинфикује и стерилише медицинске апарате
по принципима сепсе и антисепсе, обавља послове
професионално, коректно и има хуман однос према болесницима, обавља припрему за отпремање
леша и у случају потребе помаже код транспорта до
патологије, обавља здравствено-едукативни рад са
болесницима, води електронску евиденцију података и сестринску документацију, врши примопредају
дужности у усменој, писменој и електронској форми,
за свој рад одговара главној сестри-техничару службе/одељења.

2 извршиоца

Опис посла: преузима и узима биолошки материјал
стационарних болесника и амбулантних болесника,
преузима, разврстава и врши регистрацију биолошког материјала, припрема биолошки материјал за
рад, ради одређене фазе, односно одређене лабораторијске анализе из области хематологије и хемостазе, биохемије, имунологије, имунохемије, серологије
и токсикологије, води рачуна о адекватном одлагању
биолошког материјала, брине о одржавању разних
анализатора, апарата, аутоматских пипета, фрижидера, замрзивача, водених купатила, микроскопа и
других апарата према распореду, врши дезинфекцију радних површина, одговоран је за хигијену радне просторије, одговоран је за инвентарске предмете, учествује у едукацији лабораторијских техничара
на приправничком стажу и ученика средње медицинске школе на практичној едукацији, присуствује
стручним колегијумима у служби и стручним састанцима на нивоу болнице, придржава се мера заштите на раду, води електронску евиденцију података,
води медицинску документацију, статистичке и дневне извештаје, за свој рад одговара главном лабораторијском техничару службе/одељења.

д) Средњи физиотерапеут
Опис посла: обавља послове средњег физиотерапеута, врши заказивање и пријем болесника, објашњава болеснику сврху и технику апликације терапије,
врши терапеутску масажу, апликује крио и парафинотерапију, ради хидротерапеутске процедуре, врши
послове из домена електротерапије, ради једноставније радње из области кинезотерапије, одговоран
је за хигијену радне просторије, одговоран је за
инвентарске предмете, учествује у тимском и раду,
врши здравствено просвећивање, обавља послове
професионално, коректно и има хуман однос према
болесницима, води електронску евиденцију података и сестринску документацију, води медицинску
документацију и статистичке извештаје, за свој рад
одговара главном физиотерапеуту службе.

е) Виша медицинска сестра -Национална с
за запошљав
ПРИОРИТЕТИ У техничар
3 извршиоца

ЗАПОШЉАВАЊУ
Опис

5 извршилаца

20

ц) Лабораторијски техничар

Друштвена одговорност

Национална
служба
б) Гинеколошко
- акушерска
сестра

Посао се не чека,
посао се тражи

терапију, узима узорке крви болесника, биолошке
материјале за анализе, обавља ЕКГ, ЦТГ снимања
и друге медицинско-техничке радње за које је едукована, асистира лекару током визите и припрема
трудницу или породиљу за прегледе, порођај, води
порођај и збрињава новорођенче, учествује у транспорту труднице или породиље на нивоу установе и
у друге здравствене установе, проверава исправност медицинских апарата које користи у свом раду,
после употребе пере, дезинфикује и стерилише
медицинске апарате по принципима сепсе и антисепсе, обавља послове професионално, коректно и
има хуман однос према болесницима, контактира са
посетом труднице или породиље и даје неопходне
информације у оквиру своје надлежности, обавља
здравствено-едукативни рад са трудницама или
породиљама, води електронску евиденцију података и сестринску документацију, врши примопредају
дужности у усменој, писменој, електронској форми,
за свој рад одговара главној сестри-техничару службе/одељења.

за запошљавање

Опис посла: обавља први, други и пети степен прогресивне неге болесника, прати и евидентира у листи здравствене неге виталне функције, опште стање
труднице и породиље, прати и контролише је пре,
током и после порођаја и о евентуалном погоршању
стања одмах обавештава лекара, даје прописану
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посла: обавља први, други, трећи, четврти
и пети степен прогресивне неге, задужен/а је за
ефикасну и функционалну организацију рада, даје
прописану терапију, узима узорке крви болесника,
биолошке материјале за анализе, обавља ЕКГ снимања и друге медицинско-техничке радње за које је
едукована, припрема болеснике за прегледе и асистира лекару током визите, организује и учествује у
транспорту болесника на нивоу установе и у друге
здравствене установе, контактира са посетом болесника и даје неопходне информације у оквиру своје
надлежности, одговорна је за исправност медицинских апарата које се користе у раду, контролише
рад медицинских сестара-техничара приправника за
време стажа и праксу ученика средње медицинске
школе, обавља послове професионално, коректно и
има хуман однос према болесницима, обавља здравствено-едукативни рад са болесницима и са родбином болесника, контролише и води електронску
евиденцију података и сестринску документацију,
планира, организује и спроводи интерну и екстерну
медицинску едукацију на нивоу службе, сектора, за
свој рад одговара главној сестри-техничару службе/
одељења.

Програми
приправништва
–
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
знање у пракси

Медицина

ф) Виши радиолошки техничар
Опис посла: обавља послове вишег радиолошког
техничара, односно струковног медицинског радиолога, задужен-а је за ефикасну и функционалну
организацију рада, обавља стандардна и специјална
рентгенолошка снимања, нативно или уз примену
контрасних средстава, врши прегледе на компјутеризованом томографу, као и МР, самостално или уз
специјалисту радиологије, асистира специјалисти
радиологије код ултразвучних прегледа, врши припрему и позиционирање болесника за преглед, припрема потребни материјал за радиолошку дијагностику, поставља интравенску канилу болеснику
за апликацију контрасног средства, примењује анти
шок терапију у случају појаве алергијске реакције
код болесника, одговоран је за квалитет РТГ снимака и тачно сигнирање филмова, обавља део постпроцесинга и архивирање прегледа на ЦД, ДВД или
ласерски филм након ЦТ и МР прегледа, одговоран
је за правилно руковање и хигијену опреме, пратеће
опреме и хигијену радног простора, ради у зони
јонизујућег зрачења, учествује у дежурству, придржава се законом прописаних заштитних мера у зони
јонизујућег зрачења, обавља послове професионално, коректно и има хуман однос према болесницима, врши примопредају смене и дежурства, води
евиденцију о броју прегледа и утрошку материјала,
води уредну медицинску документацију, обавља
послове и у амбуланти у оквиру службе, планира,
организује и спроводи интерну и екстерну медицинску едукацију на нивоу одељења, службе, сектора,
води електронску евиденцију података, континуирано се едукује у својој струци и руковању апарата
новије генерације, присуствује стручним и радним
састанцима у служби, за свој рад одговара главном
радиолошком техничару службе.

г) Виши физиотерапеут
Опис посла: обавља послове вишег физиотерапеута, планира и спроводи терапеутске вежбе за болеснике, обавља рану рехабилитацију болесника на
другим одељењима болнице, врши оспособљавање
непокретних болесника за ход без или уз помоћ
помагала, обавља припрему и обуку болесника са
ампутираним екстремитетима за коришћење протеза и њихову адаптацију, обавља адаптацију болесника са другим вештачким помагалима, обавља рехабилитациони третман код болесника са оштећењем
локомоторног апарата, неуролошким обољењима и
код деце са урођеним или стеченим оштећењима,
обавља радну терапију, обавља електромедицински третман и апликује крио и парафинотерапију,
израђује ортотичка и механичка помагала у интересу бржег оспособљавања болесника, учествује у
здравственом просвећивању болесника и сарађује
са ужом родбином оболелог о наставку терапије у
кућним условима, одговоран је за хигијену радног
простора, свакодневно контролише ефекат својих
активности и по потреби коригује исте, учествује
у тимском раду и обради болесника, сарађује са
осталим медицинским радницима и сарадницима,
учествује у процесу доношења закључка о оцени
радне способности, учествује у стручно-истраживачким пословима у оквиру службе, у договору са
надлежним лекаром уводи нове методе рада, обавља послове професионално, коректно и има хуман
однос према болесницима, води електронску евиденцију података и сестринску документацију, води
медицинску документацију и статистичке извештаје,
за свој рад одговара главном физиотерапеуту службе.

х) Виши радни терапеут
Опис посла: обавља послове вишег радног терапеута, израђује детаљан план лечења болесника, ангажује болесника према том плану уз активно праћење
стања болесника, примењује активности из домена
терапије радом у сврху оспособљавања болесника, сарађује са осталим медицинским радницима и
сарадницима који су задужени за болесника, учествује у процесу доношења закључка о оцени радне способности, учествује у тимском раду, израђује
ортотичка помагала, израђује механичка помагала
у интересу бржег оспособљавања болесника, учествује у здравственом просвећивању, обавља психомотивационе разговоре, врши функционалну електростимулацију, одговоран је за инвентарске предмете и
хигијену радне просторије, у договору са надлежним
лекаром уводи нове методе рада, обавља послове
професионално, коректно и има хуман однос према
болесницима, води електронску евиденцију података
и сестринску документацију, води медицинску документацију и статистичке извештаје, за свој рад одговара главном физиотерапеуту службе.

и) Доктор опште медицине
2 извршиоца

Опис посла: обавља послове доктора опште медицине, води медицинску документацију, обавља
клинички преглед, планира потребне анализе,
дијагностичке и терапијске процедуре под надзором лекара специјалисте, обавештава надлежног
специјалисту о пристиглим налазима и променама
стања болесника, учествује у визитама у служби/
одељењу, по налогу надлежног лекара специјалисте
или начелника службе/одељења прати болесника
приликом транспорта у другу здравствену установу, обавља послове професионално, коректно и има
хуман однос према болесницима, води електронску
евиденцију података и лекарску документацију, за
свој рад одговара начелнику службе/одељења.
II Услови за заснивање радног односа за послове из
тачке I овог огласа су општи услови за заснивање
радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013)
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Суботица, Суботица бр. 01-5760 од 30.11.2010. године (са изменама и допунама).
а) Посебни услови за заснивање радног односа за
послове из тачке Iа: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни
испит.
б) Посебни услови за заснивање радног односа за
послове из тачке Iб: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа гинеколошко-акушерски смер, положен стручни испит.
ц) Посебни услови за заснивање радног односа за
послове из тачке Iц: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа лабораторијског
смера, положен стручни испит.
д) Посебни услови за заснивање радног односа за
послове из тачке Iд: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, физиотерапеут,
положен стручни испит.

VII Одлука о избору кандидата биће донета у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Опште
болнице Суботица, Суботица. Кандидати који не
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон: 024/625-566.
VIII Пријаве се подносе лично или поштом, на адресу: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска
3, 24000 Суботица, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место ... (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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.

ДОМ ЗДРАВЉА
„НОВИ БЕОГРАД“

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

Лекар опште праксе

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

е) Посебни услови за заснивање радног односа за
послове из тачке Iе: VI/1/2 степен стручне спреме,
завршена виша/висока медицинска школа, положен
стручни испит.

Медицинска сестра општег смера

ф) Посебни услови за заснивање радног односа за
послове из тачке Iф: VI/1/2 степен стручне спреме,
завршена виша/висока медицинска школа, виши
радиолошки техничар или струковни медицински
радиолог, положен стручни испит.

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа,
општи смер, положен стручни испит.

г) Посебни услови за заснивање радног односа за
послове из тачке Iг: VI/1/2 степен стручне спреме,
завршена виша/висока медицинска школа, физиотерапеут, положен стручни испит.
х) Посебни услови за заснивање радног односа за
послове из тачке Iх: VI/1/2 степен стручне спреме,
завршена виша/висока медицинска школа, радни
терапеут, положен стручни испит.
и) Посебни услови за заснивање радног односа за
послове из тачке Iи: VII/1 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет, положен стручни
испит.
III Уз пријаву се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење
о положеном стручном испиту; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), потпуна лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, е-mail адресa.
IV Приликом заснивања радног односа кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос.
V Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Општа болница Суботица, Суботица.
VI Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Суботица и на веб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на веб
страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.
bolnicasubotica.com). Рок за подношење пријаве је
осам дана од дана објављивања.

на одређено време до 3 месеца, до
повратка одсутног запосленог

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом,
контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса, предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за које радно место се подноси пријава. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној
табли поред писарнице, а изабрани кандидат биће
лично обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-948

Лекар опште праксе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, предност имају кандидати са
искуством рада на хемодијализи.

Медицински техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа општег или интернистичког смера, положен
државни испит.

Возач

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, поседовање „Б“
категорије возачког испита.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању услова конкурса: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Пријаве, са назнаком: „За конкурс“, доставити на горенаведену адресу.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15
тел. 011/8241-576

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
школске деце

Доктор медицине

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ
2 извршиоца

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих
2 извршиоца
Опис радног места: ради послове своје специјалности, односно лекара у ОЈ према распореду, учествује у тимском раду према распореду послова и
непосредног руководиоца, учествује у едукацији
кадрова, ради на здравственом просвећивању, води
евиденцију о свом раду.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са положеним стручним испитом и лиценцом, VII/1 степен стручне спреме, познавање рада на рачунару
(основни пакет МS Оffice и Windows окружење).

Педијатријска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
деце
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
општег смера

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих
4 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
општег смера
за рад у Служби за кућно лечење

Медицинска сестра - техничар
општег смера

Хигијеничарка
Опис послова: одржава хигијену просторија и око
објеката, по налогу доноси санитетски материјал и
лекове, води евиденцију о испоруци и пријему веша.
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Заинтересовани кандидати уз пријаву обавезно подносе
доказе о испуњавању услова (фотокопије): диплому о завршеном факултету или школи, уверење о
положеном стручном испиту - лиценци, за возача:
диплому о завршеној школи и фотокопију возачке
дозволе. Пријаве са доказима о испуњавању услова
достављају се преко архиве, на горенаведену адресу Дома здравља Младеновац или лично архиви. По
истеку рока за подношење пријава, извршиће се
избор кандидата који испуњавају услове. Предност
имају кандидати који поседују радно искуство на
наведеним пословима. Одлука о избору кандидата
донеће се у року од 30 дана.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Дипломирани фармацеут
специјалиста испитивања и
контроле лекова

за рад у Служби за медицинско
снабдевање и инфузионе растворе
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит, специјализација из испитивања и контроле лекова и радно искуство од најмање три године у струци. Пријаве
са биографијом и овереним фотокопијама доказа о
испуњавању захтеваних услова, подносе се у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком:“За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

за рад у Служби хитне помоћи

Медицинска сестра - техничар

(ВШС или ССС општег смера), за рад у
Служби за поливалентну патронажу
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
општег смера
за рад у интернистичкој амбуланти

Опис радног места: у ординацији и на терену обавља послове свог занимања према налогу непосредног руководиоца тима, води здравствену и другу
евиденцију у вези пружања здравствене заштите,
врши обуку приправника за занимање медицинске
сестре - техничара, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: завршена медицинска школа, са положеним стручним испитом и лиценцом, IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару (основни
пакет МS Оffice и Windows окружење).

Возач санитетског возила

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ
3 извршиоца
Опис радног места: врши превоз пацијената санитетским возилом по налогу доктора медицине, учествује у уношењу и изношењу непокретних болесника у возило као члан екипе или самостално, врши
контролу исправности сигналних уређаја, контролу уља и друго на возилу, одржава хигијену возила, отклања једноставније неисправности у возилу
(замена сијалица, осигурача и сл), води уредно прописану документацију и евиденцију о коришћењу
возила, обавља и друге послове по налогу руководиоца.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

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

1. Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1
степен, звање: доктор медицине, положен стручни
испит, без обзира на радно искуство.

2. Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV
степен, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву
са кратком биографијом и за радно место под ред.
бр. 1: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (VII/1 степен), уверење о положеном стручном испиту; за радно место под ред. бр.
2: 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.

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

Обрачунски радник - благајник
уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: виша или средња економска школа - VI
или IV степен стручне спреме, рад на рачунару;
познавање информационих система; радно искуство
12 месеци.

Евидентичар - фактуриста
уз пробни рад од 3 месеца

26300 Вршац, Подвршанска 13
тел. 013/833-225, 833-253

УСЛОВИ: виша или средња економска школа - VI
или IV степен стручне спреме, познавање дактилографије; рад на рачунару; познавање информационих система; радно искуство 12 месеци.

Доктор медицине

Спремачица

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен
стручни испит.

УСЛОВИ: основна школа, радно искуство 12 месеци.

4 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
7 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
општег или психијатријског смера и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву са
биографијом достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, односно
средњој медицинској школи, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за доктора
медицине, односно медицинску сестру и лекарско
уверење о општој здравственој способности. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен на интернет
страници Министарства здравља. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве
се достављају на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: положен возачки испит за „Б“ и „Ц“ категорију.
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Ваша права адреса:

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

уз пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству и
потврду да се против лица не води судски поступак;
доказ о радном искуству; доказ о познавању рада
на рачунару. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама.

„DIA LAB“
ПОЛИКЛИНИКА

11000 Београд, Радослава Грујића 1
тел. 011/3830-188

Лабораторијски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинсколабораторијски техничар или VI/2 степен стручне спреме, струковни медицинско-лабораторијски
технолог; возачка дозвола „Б“ категорије; основна
информатичка обука; енглески језик-почетни ниво.
Јављање кандидата на бројеве телефона: 011/3830188 или 063/231-879, достављање радних биографија на увид, e-mail: dialab.оffice@gmail.com. Рок за
пријављивање је 10 дана од дана објављивања.

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

Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-166

Оглас објављен 15.05.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
виша медицинска сестра - техничар. У осталом делу оглас је непромењен.

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

Дипломирани правник

за рад у Служби за обављање заједничких
послова, Одсек правних послова Дома
здравља Параћин
УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен правосудни испит, радно искуство у струци минимум три
године, од тога шест месеци на пословима дипломираног правника у области здравствене заштите.
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, фотокопију радне књижице, уверења
и потврде о испуњености услова у погледу радног
искуства, лекарско уверење (подноси кандидат који
буде изабран на конкурс). Докази о испуњености
услова за заснивање радног односа за горенаведено
радно место подносе се у овереним копијама, не старијим од 6 месеци. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или
послати на наведену адресу. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/2832-352
e-mail: dzzvezdara@beotel.net

Лабораторијски техничар
на одређено време

Опис посла: у лабораторији обавља послове лабораторијског техничара предвиђене планом и програмом и по налогу начелника Службе води здравствену и другу евиденцију у пружању здравствене
заштите, излази на терен по потреби, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар - IV степен стручне спреме,
положен стручни испит, основно познавање рада
на рачунару. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања, поштом или личном доставом
у архиву Дома здравља „Звездара“, Олге Јовановић
11, II спрат, соба бр. 208. Уз пријаву поднети доказе
о испуњености тражених услова.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

1. Медицинска сестра - техничар за
Клинику за хирургију
2 извршиоца

жице), потребна препорука претходне здравствене
установе у којој је стаж остварен, пожељно радно искуство у ангио-сали. Пријаве са биографијом
и овереним фотокопијама доказа о испуњавању
захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања у побликацији „Послови“, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради
пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници
у огласу писмено ће бити обавештени.

2. Медицинска сестра - техничар за
клиничко одељење за хематологију
и онкологију Клинике за интерне
болести

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

3. Медицинска сестра - техничар за
клиничко одељење за геријатрију
Клинике за интерне болести

Извршилац ПК радник - спремач

4 извршиоца

4. Медицинска сестра - техничар
за клиничко одељење за
кардиоваскуларне болести Клинике
за интерне болести
2 извршиоца

5. Медицинска сестра - техничар
за кабинет за ендоскопију и
терапију клиничког одељења за
гастроентерологију и хепатологију
Клинике за интерне болести
6. Медицинска сестра - техничар за
Службу за ургентну медицину са
специјалистичком поликлиником
5 извршилаца

7. Медицинска сестра - техничар
за Службу за анестезију са
реанимацијом
8. Медицинска сестра - техничар за
Службу за патологију
9. Радиолошки техничар за
одељење интервентне кардиологије
клиничког одељења за
кардиоваскуларне болести Клинике
за интерне болести
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 или VI/1 или IV степен стручне спреме
у наведеном занимању. За радна места под ред. бр.
1, 2, 3 и 4: завршена виша медицинска или висока здравствена струковна школа или средња медицинска школа (VI или IV степен стручне спреме)
општег смера, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија о положеном стручном испиту, извод
са евиденције Националне службе за запошљавање,
потврда о дужини стажа, након положеног стручног испита (оверена фотокопија радне књижице),
потребна препорука претходне здравствене установе у којој је стаж остварен. Поред општих горенаведених услова, за радно место под ред. бр. 5:
пожељно радно искуство на пословима медицинске
сестре - техничара у ендоскопији; поред општих
горенаведених услова, за радно место под ред. бр.
6: пожељно радно искуство на пословима медицинске сестре - техничара у ургентној медицини; поред
општих горенаведених услова, за радно место под
ред. бр. 7: пожељно радно искуство на пословима
медицинске сестре - техничара у анестезији; поред
општих горенаведених услова, за радно место под
ред. бр. 8: пожељно радно искуство на пословима
медицинске сестре - техничара у сали за обдукцију помоћник обдуцента; за радно место под ред. бр. 9:
завршена виша медицинска илии висока здравствена струковна школа или средња медицинска школа
(VI ли IV степен стручне спреме) смер за радиолошке техничаре, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија о положеном стручном испиту, извод
са евиденције Националне службе за запошљавање,
потврда о дужини радног стажа, након положеног
стручног испита (оверена фотокопија радне књи-

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

9 извршилаца - један извршилац за
Клинику за уво, грло и нос, један за
Клиничко одељење за кардиоваскуларне
болести, један за Болницу за гинекологију
и акушерство, један за Болницу за
педијатрију, четири за Службу за ургентну
медицину, један за Службу за патологију

Извршилац послова ПК радника за
транспорт

4 извршиоца - два извршиоца за
Клиничко одељење за кардиоваскуларне
болести, један за транспорт у кухињи,
један за транспорт у магацину животних
намирница

Извршилац послова ПК радника
у кругу центра (на одржавању
комуналне хигијене болничког
круга)
Извршилац помоћног радника у
Одсеку за управљање медицинским
отпадом
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа и потребан
сертификат - потврда о завршеној обуци и радно
искуство на овим пословима. Пријава са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради
пријема у радни однос“. Неблаговремена и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници
у огласу писмено ће бити обавештени.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПАРАЋИН

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

Возач моторног возила

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: средња стручна спрема, саобраћајна струка, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство
на пословима возача 3 године. Кандидат мора да
поседује психофизичку и здравствену способност за
рад под посебним условима. Заинтересовани кандидат подноси: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому
о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа и сведочанства за сва четири
разреда, фотокопију возачке дозволе, фотокопију
радне књижице. Приложити фотокопије тражених
докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса, донети лично
у писарницу Опште болнице Параћин или доставити
на наведену адресу. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном
конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
АПОТЕКА „БУЈАНОВАЦ”
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 246
тел. 017/651-058

ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

Конкурс објављен 22.05.2013. године у публикацији „Послови“, мења се у делу УСЛОВИ,
где пише: „уверење да није под истрагом и
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање
6 месеци”, и треба да стоји: уверење да није
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци.
Остали део конкурса је непромењен.

Услови за пријем у
радни однос
Члан 120

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

Пољопривреда и
ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
12300 Петровац на Млави
Српских владара 25

Ветеринар
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: завршен ветеринарски факултет, диплома или
уверење о стручној спреми, положен стручни испит,
лиценца за обављање ветеринарске делатности,
радно искуство од најмање годину дана, возачка
дозвола „Б“ категорије, рад на рачунару, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење о општој здравственој
способности, уверење 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. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу: Ветеринарска станица Петровац доо Петровац, Српских
владара 25, 12300 Петровац на Млави, са обавезном
назнаком: „Пријава по огласу за пријем ветеринара“.

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.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
СМЕДЕРЕВО
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: 026/221-920 и 063/231-751.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

24

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник - сва звања за
ужу научну област Пејзажна
архитектура и хортикултура
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже научне области за коју се наставник бира,
шумарски факултет, одсек пејзажна архитектура и
хортикултура. Избор наставника се врши на период
од 5 година, а редовних професора на неодређено
време. Остали услови за избор наставника утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и
доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге
рођених, држављанство, списак научних и стручних
радова, сепарати радови...), достављају се надлежној служби, на адресу Факултета, у року од 8 дана од
дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2671-861

Васпитач

3 извршиоца

Васпитач - приправник
на одређено време
2 извршиоца

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: II, I степен високих студија, VI степен
стручне спреме, виша школа за образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи
2 извршиоца

Медицинска сестра у групи

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
3 извршиоца

Медицинска сестра у групи приправник

Бе о г ра д

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“

на одређено време
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа васпитачког смера.

11000 Београд, Др Милутина Ивковића 4

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у звању: професор разредне наставе, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
за основне школе и условима прописаним чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011);
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 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. Докази о испуњености услова о
стручној спреми и држављанству достављају се уз
пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе
и уверења о држављанству). Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности доставља се
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење),
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурста доставити на наведену адресу школе, за назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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Медицинска сестра на превентивној
здравственој заштити
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа педијатријског или општег смера.

Радник на одржавању чистоће у
објектима - спремачица
3 извршиоца

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

Ликвидатор зарада радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа.

Радник на одржавању дворишта и
кровова

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

т
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Радник на одржавању дворишта и
кровова
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња
школа, возачка дозвола „Б“ и „Ц“ категорије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу, доказ о
стручној спреми и уверење о држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања
радног односа достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Писане пријаве доставити искључиво
поштом на наведену адресу, са назнаком радног
места за које се кандидат пријављује.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање доцента за ужу
научну, односно уметничку област
Урбанизам и просторно планирање,
на Департману за урбанизам
избор се врши на одређено време од
пет година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Друштвено-економске науке

Шеф Одсека за набавке

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-133

11000 Београд, Краљице Марије 16

за рад у Одсеку за набавке

на одређено време од 5 година, са пуним
радним временом или у звању редовног
професора, на неодређено време, са пуним
радним временом
УСЛОВИ: завршен економски факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чл. 65 Закона о високом образовању и чл.
11.4. Статута Машинског факултета.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Механизација

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

на одређено време од 5 година, са пуним
радним временом или у звању редовног
професора, на неодређено време, са пуним
радним временом
УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чл. 65 Закона о високом образовању и чл.
11.4. Статута Машинског факултета.

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су
чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/2010 и 93/12), Статутом Универзитета у
Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08,
150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл.
билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12-пречишћен текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05 и 61/05). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена
копија уверења о држављанству, списак радова и
остала пратећа документација) доставити на адресу
Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3559-664

Оглас објављен 29.05.2013. године у публикацији „Послови“, мења се у делу УСЛОВИ:
• брише се: „оригинал или оверена копија
извода из матичне књиге венчаних”;
• уместо: „у поступку одлучивања о избору
наставника”, треба да стоји: „у поступку одлучивања о избору кандидата”.
Остали део огласа је непромењен.

Шанса за младе

Школа
је знање,
Обука за
активноје занат
посао
тражење
посла

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Обреновац, Краља Петра I 12
тел. 011/8721-178

Наставник електро групе предмета
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о плану и програму образовања за заједничке предмете у стручним
и уметничким школама, дипл. инжењер електротехнике, смер електроника. Осим ових услова, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да су држављани Републике
Србије. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе, доказ о поседовању држављанства
Републике Србије, уверење да нису под истрагом,
односно да се против њих не води кривични поступак. Након завршетка конкурса, по прибављеном
мишљењу Школског одбора, директор ће између
пријављених кандидата извршити избор оног који
испуњава прописане услове за рад на том радном
месту. Уверење о неосуђиваности школа прибавља
по службеној дужности. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 011/8721-178.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Наставник у звање доцента за ужу
Наставник у звању доцента или у
научну, односноНационална
уметничку област
служба
звању ванредног професора за ужу
Архитектонско пројектовање
за запошљавање
научну област Војно машинство и савремена архитектура,
на
Департману за архитектуру
системи наоружања
избор се врши на одређено време од
пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, предвиђен
пробни рад од шест месеци; најмање три године радног искуства на пословима јавних набавки;
познавање рада на рачунару. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, фотокопија дипломе,
потврда о радном искуству на пословима јавних
набавки) доставити на наведену адресу Факултета.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време од 5 година

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

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

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

Доцент за ужу научну област
Органска хемија

на одређено време од 5 година
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Сарадник у звању асистента за
УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чл. 65 Закона о високом образовању и чл.
11.4. Статута Машинског факултета.

ужу научну област Математика Рачунарство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука, завршен хемијски или фармацеутски
факултет. Поред наведених услова, кандидат треба
да испуњава и друге услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

област
НАЈКРАЋИАсистент
ПУТза ужу научну
Фармакокинетика
и клиничка
фармација
на одређено време од 3 године
ДО ПОСЛА

на одређено време од 3 године

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

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00, студент
докторских студија или магистар наука из научне
области за коју се бира и коме је прихваћена тема
докторске дисертације, смисао за наставни рад.
Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању и Статутом Фармацеутског
Факултета.

Национална служба
за запошљавање
Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Обуке и
за запош

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу
са Правилником
о начину и
Национална
служба
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Статутом
за запошљавање
Фармацеутског факултета и Правилником о ближим
условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се у року од 15 дана од
дана објављивања.

Друштвена
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
11000 Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Уз пријаву приложити: доказ о прописаној стручној
спреми и уверење о држављанству. Пријаве доставити на наведену адресу школе.

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР“
11000 Београд, Краља Милутина 10
тел. 011/3640-168

Наставник математике
Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Испуњеност услова о одговарајућем образовању и држављанству доказује се
приликом пријема у радни однос - докази (оверене
копије) се подносе уз пријаву на конкурс. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну
област Грађевински материјали,
технологија бетона и испитивање
конструкција
на одређено време од пет година

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Редовни професор за ужу научну
област Правна историја, предмет:
Српска правна историја
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чл. 64 став 9 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12) и чл. 105 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област
Правна историја, предмет: Српска
правна историја - поновни избор

демски назив магистра наука из научне области за
коју се бира. Избор се врши у складу са чл. 72 и
чл. 122 став 5 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 109 Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се Правном факултету Универзитета у Београду,
Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од
дана објављивања.

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Цетињска 5-7
тел. 011/3373-490

Математика

са 85% радног времена
(34 часа недељно)
УСЛОВИ: 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 математичарматематика финансија; дипломирани математичарастроном; дипломирани математичар за математику
економије; професор математике и рачунарства.

Рачуноводство
2 извршиоца

ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има
држављанство Републике Србије. Кандидати су дужни да приложе: пријаву на конкурс, кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми - за кандидате који су дипломирали пре
10. септембра 2005. године; оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми или уверења
о положеним испитима и просечној оцени и оверену фотокопију додатка дипломе - за кандидате који
су дипломирали после 10. септембра 2005. године;
оверену фотокопију уверења о стеченом звању мастер; доказ да су стекли образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина 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; оверену фотокопију уверења о стеченој
лиценци (уколико је поседују); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија). Неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских
студија који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање осам или ака-
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11561 Дудовица
тел. 011/8187-011

Професор биологије
за 90% радног времена

УСЛОВИ: За наведено радно место потребно је да су
испуњени услови прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова у
основној школи. Потребно је да кандидат поседује:
одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Поред услова који су
прописани законом, кандидат треба да испуњава и
посебне услове у погледу стручне спреме, прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву
кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању
услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) - подноси се пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору кандидата, у Филијали Београд Националне службе за запошљавање биће извршена провера психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Пријаве, са назнаком: „За
конкурс“, подносе се на горенаведену адресу.

РУДАРСКО - ГЕОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Ђушина 7

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

на одређено време од 3 године

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ
СЕЉА“

Доцент за ужу научну област
Механика тла и фундирање,
механика стена и инжењерска
геологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени одредбама чл. 64 став 5
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву се подноси: биографија, оверена фотокопија дипломе о докторату,
списак радова и радови. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања.

Бор

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
19210 Злот
тел. 030/2561-022

Оглас објављен 24.04.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник техничког образовања и информатике, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, са 30% радног времена.

Највећа понуда слободних послова
на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

Наставник историје

Руковалац парних котлова

са 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 8 Закона о основама сситема
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) и према чл. 2 (важи за наставника разредне наставе) и чл. 3 (важи за наставника
историје) Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012).
Кандидат поред одговарајућег високог образовања
из чл. 8 Закона, треба да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству и доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Гњилане

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Велико Ропотово
тел. 0280/76-002

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: поседовање одговарајућег 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 најмање четри
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника, педагога или психолога; поседовање дозволе
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: биографију са прегледом кретања у служби, диплому
о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области образовања
и васпитања, извод из матичне књиге рођених. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Докази о
испуњености услова достављају се у оригиналу или
у овереној фотокопији. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско
уверење доставља само изабрани кандитат. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 0280/76-002.

Ч ач а к

Гњилане - Станишор

са 50% радног времена

ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„НАША РАДОСТ“

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, доказ о стручној оспособљености за обављање послова руковаоца парних котлова.

Благајник - материјални књиговођа

Клавирштимер

радник на одржавању музичких
инструмената
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, доказ о искуству
на пословима штимовања клавира и других инструмената.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми; уверење о држављанству
РС, лекарско уверење, извод из матичне књиге
рођених, уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (школа ће тражити службеним путем),
кратку биографију. Пријаве слати на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 064/8332-727,
064/8332-729.

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа, економски техничар. Поред општих законом утврђених услова, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад у
образовној установи; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверен препис
(фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење
о здравственој способности. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Фотокопије докумената
морају бити оверене, документација не старија од
шест месеци. Пријаве слати на наведену адресу, у
року од осам дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Менаџмент и бизнис

Гњилане - Станишор

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка одсутног
радника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски
факултет. Уз пријаву кандидат доставља: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми; уверење о држављанству
РС, лекарско уверење, извод из матичне књиге
рођених, уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (школа ће тражити службеним путем),
кратку биографију. Пријаве слати на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 064/8332-727,
064/8332-729.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Менаџмент и бизнис

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
38267 Ранилуг
тел. 0280/75-046

са 8 часова недељне норме (50%)
УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и услови
предвиђени Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о
стручној спреми; уверење о држављанству (оверена
копија); извод из матичне књиге рођених (оверана
копија). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити на адресу школе. Ближе информације могу се добити у служби школе и на горенаведени број телефона.

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Предузетничка економија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Конструкционо
машинство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука.

Наставник ликовне културе

Ваша права адреса:

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука, подручје организационих наука.

Наставник у сва звања за ужу
научну област Информационе
технологије и системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Материјали
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука.
ОСТАЛО: Поред општих услова утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета техничких наука.
Уз пријаву приложити: биографију, доказ о школској спреми и одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности, у смислу чл. 62 став
4 Закона о високом образовању и чл. 125 е став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних

05.06.2013. | Број 520 |

27

Наука и образовање
и стручних радова, као и саме радове. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу факултета, у року од 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Јагодина

ФАКУЛТЕТ
ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА
У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Сарадник у звање асистента за ужу
стручно-уметничку област Ликовна
уметност са методиком наставе
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани ликовни уметник-мастер,
студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом
најмање осам и који показује смисао за наставни
рад, непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05...93/12) и услови утврђени Статутом Факултета. Уз пријаву на конкурс поднети: оверене фотокопије диплома о завршеним основним и мастер
академским студијама са доказима о просечним оценама, доказ о статусу студента докторских студија,
биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и и научних радова, као и
саме радове, доказ о непостојању сметњи из чл. 62
став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/22-423
е-mail: vsov@businter.net

Избор у звање и заснивање радног
односа у Високој школи струковних
студија за образовање васпитача у
Кикинди, за наставнике и асистента
у настави:
Област медицинских наука
са 50% радног времена, доктор
медицинских наука

Извршилац за област Музика
и извођачке уметности, смер
етномузикологије

од 01.10.2013. године до повратка
запослене са породиљског боловања,
доктор или магистар за етномузикологију
или дипломирани етномузиколог

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

Наставник историје

на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог, за 15%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему - професор историје, дипломирани историчар, мастер
историчар који има претходно завршене основне академске студије историје; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству РС (оригинал
или оверену фотокопију), диплому о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију),
радну биографију. Пријаве и документацију достављати у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ
ТАЛЕНТЕ - ЋУПРИЈА
Ћуприја

Конкурс објављен 01.05.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник теоријских музичких предмета.

сак научних и стручних радова и саме радове које су
у могућности да доставе (за наставнике), извод из
матичне књиге рођених, доказ о држављанству - не
старији од 6 месеци, доказ о радном искуству кандидата за предаваче, лекарско уверење о здравственој
способности (доставља изабрани кандидат), доказ
у вези осуђиваности кандидата прибавиће школа
службеним путем.

Библиотекар у ваннастави
са пробним радом од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема просветне струке;
3 године радног искуства. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију са подацима о досадашњем раду; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој високој стручној спреми - просветне
струке; доказ о радном искуству; извод из матичне
књиге рођених; доказ о држављанству (не старији
од 6 месеци). Лекарско уверење о здравственој
способности доставља изабрани кандидат. Доказ о
неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем.
ОСТАЛО: Непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Косовск а Митровиц а

Област правних наука

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Област социолошких наука етнологија и антропологија

Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа за радна места:

са 30% радног времена, доктор правних
наука

са 30% радног времена, доктор
филозофских наука за област етнологија

Област Музика и извођачке
уметности

са 30% радног времена, доктор уметностимузика и извођачке уметности, за област
етнокореологије

ГИМНАЗИЈА
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Кикинда

Асистент у настави за област медицинских наука
студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад,
као и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације из области медицинских наука,
на одређено време од 01.10.2013. до 31.05.2014.
године
УСЛОВИ: звање професора струковних студија може
да стекне лице које има научни степен доктора наука
у научној области за коју се бира, објављене научне
радове и које показује способност за наставни рад.
Професор по избору у звање заснива радни однос
на неодређено време. У звање предавача може бити
изабрано лице које има академски назив магистра
или стручни назив специјалисте научне, стручне или
уметничке области за коју се бира, има објављене
стручне, односно уметничке радове и најмање три
године радног искуства и које показује способност
за наставни рад. Предавач стиче звање и заснива радни однос на одређено време од пет година.
Поред наведене стручне спреме, кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању и актима школе: држављанство
Републике Србије, здравствена способност, да нису
правноснажном пресудом осуђени за кривично дело
у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију са подацима о досадашњем раду, препоруку
која садржи преглед и мишљење о научном и стручном раду кандидата из установе у којој је кандидат
изводио наставу у претходном периоду и оцену о
резултатима ангажовања у настави и развоју наставе и другим резултатима оцењивања кандидата;
за наставнике (професор или предавач): оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату или магистратури или специјализацији, за асистента: оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеним мастер или магистарским студијама, са
просечном оценом најмање осам, потврду о уписаним докторским студијама или потврду о прихватању теме за одбрану докторске дисертације, спи-
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38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475

Студијски програм за историју
уметности, научна област Историјске, археолошке и класичне
науке: наставник - ванредни
професор за ужу научну област
Историја ликовних уметности и
архитектуре
на одређено време од 60 месеци

Студијски програм за психологију,
научна област - Психолошке науке:
асистент за ужу научну област
Клиничка психологија
на одређено време од 36 месеци

Студијски програм за социологију,
научна област - Социолошке науке:
асистент за ужу научну област
Социологија
на одређено време од 36 месеци

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

Конкурс објављен 22.05.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Дигитална уметност, на
одређено време 5 година, у називу и условима за радно место, и треба исправно да гласи:

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
уметничку област Дигитална
уметност
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната уметничка дела или уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. Општи и
посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138. од 25.01.2011.) - (www.
kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године,
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а
у Крагујевцу, бр. 146/5 од 06.03.2012. године и
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а
у Крагујевцу, бр. 255/2 од 02.04.2013. године (www.
filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005 и 61/2005), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 643 од
04.05.2009. године, Одлуком о изменама и допунама
Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Остали делови конкурса остају неизмењени.

УНИВЕРЗИТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Редовни професор за ужу научну
област Неорганска хемија

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ

Наставник у звање ванредног или
редовног професора за ужу научну
област Дијахронија српског језика

Сарадник у звању асистента за ужу
кривично-правну научну област

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559

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

на одређено време 5 година или на
неодређено време

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Методика наставе
немачког језика и књижевности
и ужу научну област Немачка
књижевност и култура

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних наука или VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; други општи и посебни услови прописани Законом, Статутом и другим актима Правног
факултета у Крагујевцу. Рок за пријаву је 8 дана.

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за
коју се бира. Општи и посебни услови предвиђени
су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 и
93/2012), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, бр.
01-3626/1 од 28.10.2011. године, Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а у Крагујевцу,
бр. 146/5 од 06.03.2012. године и Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а у Крагујевцу,
бр. 255/2 од 02.04.2013. године (www.filum.kg.аc.
rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и
61/2005), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, бр. 643 од 04.05.2009.
године, Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена копија диплома; оверена
копија извода из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (оригинал); потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чл. 62 став 3 Закона
о високом образовању (оверена копија); мишљење
студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у звању доцента у високошколској установи); за кандидате који
се први пут бирају у звање доцента предвиђено
је приступно предавање. Фотокопије докумената
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса,
неће се узимати у разматрање. Сва документација и
оригинални радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, 9. маја 110 б
тел. 034/381-444

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник-Просветни
гласник РС“, бр. 11/2012); уверење да кандидат има
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси само
изабрани кандидат приликом закључења уговора о
раду; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа) и
да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву са
биографским подацима, кандидат треба да достави следеће доказе о испуњености услова конкурса:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве и
фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу
школе, а додатне информације у вези са конкурсом
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 034/381-444.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Конкурс објављен 22.05.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна
места: наставник енглеског језика, за 44%
радног времена; наставник географије, за
20% радног времена; наставник психологије,
за 10% радног времена; наставник хемије, за
30% радног времена. Остали делови конкурса су неизмењени.

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559

Наставник у звању ванредног
или редовног професора за ужу
јавноправну и теоријско-правну
научну област
са условима из чл. 64, а на период
сагласно чл. 65 Закона о високом
образовању

ОШ „СВЕТИ САВА“

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука; други општи и посебни услови прописани
Законом, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Рок за пријаву је 15 дана.

Педагог

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ
ШПАНАЦ“

34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/300-871

у Институту за хемију Факултета

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области хемијских наука. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу, поред општих услова, треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно
је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој
одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до
момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

на одређено време 3 године, са условима
из чл. 72 Закона о високом образовању
и чл. 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу

Национална служба
за запошљавање

34000 Крагујевац, Букурешка бб
тел. 034/370-112

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање - VII/1 степен стручне спреме, у складу са чл. 6 став 1 тачка 1 Правилника о степену и
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
врсти образовања наставника
и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник-Просветни
гласник РС“, бр. 11/2012); да је држављанин Републике Србије. Уверење да има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси само изабрани кандидат, приликом закључења уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
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Наука и образовање
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Уз пријаву са биографским
подацима кандидат треба да достави следеће доказе о испуњености услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци) и извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс
слати на горенаведену адресу школе, а додатне
информације у вези са конкурсом могу се добити код
секретара школе, на број телефона: 034/370-112.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА
34240 Кнић
тел. 034/510-149

Конкурс објављен 01.05.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: шеф рачуноводства, за 50% радног
времена. Остали делови конкурса су неизмењени.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу научну
област Менаџмент и пословна
економија, наставни предмет:
Економика предузећа
на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу
научну област Менаџмент и
пословна економија, наставни
предмети: Менаџмент у туризму
и хотелијерству и Економика
и организација
трговинских
Национална
служба
предузећа
за запошљавање
на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу научну
област Финансије, Финансијске
институције и осигурање, наставни
предмет: Основе берзанског
пословања
на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу научну
област Финансије, Финансијске
институције и осигурање, наставни
предмет: Јавне финансије

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу
научну област Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије,
наставни предмети: Управљачко
рачуноводство и Рачуноводство
трошкова
на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије,
наставни предмет: Финансијско
извештавање
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће
научне области који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање
осам и који је показао смисао за наставни рад,
односно магистар економских наука одговарајуће
научне области коме је прихваћена тема докторске дисертације и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом, Статутом и другим
актима Факултета. Кандидати уз пријаву достављају
доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о
испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чл. 62 став 3 Закона о високом
образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Рок за пријаву је 15 дана.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2
тел. 034/370-201

Наставник српског језика и
књижевности

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу
научну област Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије,
наставни предмети: Управљачко
рачуноводство и Рачуноводствени
информациони системи
на одређено време 3 године

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу научну
Шанса
за младеревизија
област
Рачуноводство,
и пословне финансије, наставни
предмет: Пословне финансије
на одређено време 3 године
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“
36000 Краљево, Карађорђева 11
тел. 036/316-040

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, са или без
лиценце за васпитаче.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са или без
лиценце за медицинске сестре - васпитаче.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
са или без радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити следећа документа:
пријаву - молбу са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном; уверење са евиденције Националне службе за запошљавање; доказ о одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених - венчаних; уверење о држављанству. Сва
документа се достављају у оригиналу или у фотокопији овереној од стране општине или суда. Уверење
да кандидат није под истрагом, да није подигнута
оптужница и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља установа по службеној дужности. Кандидат који буде изабран дужан је да
пре потписивања уговора о раду - пријема у радни
однос, достави лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад на одговарајућем послу. Пријаве се подносе у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, искључиво поштом, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремена и непотпуна документа неће се разматрати.

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књиСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
жевност; професор,
односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
Крушевац
језик; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност;
професор југословенске књижевности са страним
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
језиком; професор српског језика и књижевности;
професор српске књижевности и језика; професор
ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“
српске књижевности и језика са општом књижевно37000 Крушевац, Луке Ивановића 3
шћу; дипломирани филолог за књижевност и срптел. 037/3421-521
ски језик; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; дипломирани филолог српског језика
Оглас објављен 10.04.2013. године у публикаса јужнословенским језицима; професор југослоцији „Послови“, поништава се у целости.
венске књижевности и српског језика. Кандидати
морају да испуњавају следеће услове конкурса: да
су држављани Републике Србије; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“
кривично дело за које је изречена безусловна казна
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
затвора у трајању од најмање 6 месеци или да нису
тел. 037/3547-610
правоснажном пресудом осуђени за кривично дело
против достојанства личности и морала. Пријаве
Наставник разредне наставе
слати на горенаведену адресу школе.
на одређено време ради замене одсутног

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

запосленог преко 60 дана

на одређено време 3 године

Школа је знање,
посао је занат

К ра љ е в о
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САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке мастер студије), почев од 10.09.2005. године или
високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
све у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласик РС“, бр. 11/2012); психичка, физичка, здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз
пријаву са биографским подацима кандидат треба
да достави следећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о положеном стручном испиту, уколико

Обуке и субвенције
за запошљавање

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

Наука и образовање
га кандидат поседује; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених. Уверење
о здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре заснивања радног односа. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Кандидате који
конкуришу школа ће послати на утврђивање психофизичких способности за рад са децом и ученицима
надлежној служби за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“.

Ле с к о в а ц

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен, одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високошколско
образовање стечено на студијама другог степена
- дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом образовању
или на основним студијама 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. Документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном
одговарајућем образовању; оверена фотокопија
дипломе о положеном испиту за лиценцу (дозвола
за рад), односно стручном испиту; потврда 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 оверена фотокопија уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); биографски подаци, односно радна биографија са предлогом мера, начина и организације руковођења школом, које би кандидат спровео као директор школе;
посебно издвојени лични подаци ради прибављања
уверења о некажњавању (име и презиме, ЈМБГ, име
оца, девојачко презиме мајке, место рођења, адреса
пребивалишта). 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 15 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: 016/846-292 и
016/846-291.

Стекните
конкурентску
предност

за
Обука за активноОбука
активно
тражење послатражење
посла

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање из
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
за наставника, педагога и психолога; да поседује
дозволу за рад (лиценцу); обуку и положен испит
за директора установе; најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву поднети одговарајуће доказе:
оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену
фотокопију дозволе за рад (лиценце); потврду о
радном искуству са подацима о пословима и задацима које је кандидат обављао, као и биографију
са кратким прегледом кретања у служби; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (са холограмом); доказ да
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); уверење надлежног суда да се против кандидата не води истрага, да није подигнута
оптужница или да се не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности
(извод из кривичне евиденције кандидата) - прибавља школа од надлежног органа. Благовременом
пријавом сматраће се пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће
се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Ковертирану пријаву, са конкурсном
документацијом и назнаком: „Конкурс за директора
школе“, послати на адресу школе или лично предати код секретара школе, у року од 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 016/785-234. Напомена: како до сада
није постојала могућност да кандидати похађају обуку и полажу испит за стицање дозволе за директора
установе, документација кандидата
без положеног
Обука за
испита за директора установе и похађаног програма
обуке сматраће се комплетном,
уколико
активно су остала
документа уредно достављена уз пријаву.

тражење
посла

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА СКОБАЉИЋ“
Велико Трњане, 16000 Лесковац
тел. 016/242-368

Библиотекар

на одређено време до повратка радника са
функције

Наставник математике

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

Библиотекар

на одређено време до краја школске
2012/2013. године

Педагог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети: извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
диплому о стеченом образовању и потврду високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Сва документа се
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља Гимназија. По истеку конкурсног
рока, в.д. директора врши ужи избор кандидата које
упућује на проверу психофизичких способности.
Проверу врши надлежна служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу Гимназије. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

са 77,78% радног времена

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Помоћни радник Друштвена одговорност
Посао
се не чека,
2 извршиоца
УСЛОВИ:
I степен
спреме, основна школа.
посао
сестручне
тражи
ПРИОРИТЕТИ У
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају држављанство Републике Србије;
да испуњавају услове у погледу стручне спреме
сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела из чл.
120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011). Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Докази о држављанству и испуњености услова у погледу стручне спреме подносе се
Национална
служба
уз пријаву
на конкурс, доказ
о психофизичкој способностиза
подноси
се пре закључења уговора о раду,
запошљавање
а доказ да лице није осуђивано прибавља школа.
Национална
служба
Рок за пријављивање
је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће

Национална сл
за запошљав

Програми
приправништва –
знање у пракси

ЗАПОШЉАВАЊУ

за запошљавање

Посао се не чека,
посао се тражи

се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Ближе информације могу се добити на број телефона: 016/242-368.

Пословни центри
НСЗ

Шанса за
младе
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Наука и образовање

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

Лозниц а

16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник географије

на одређено време до 31.08.2013. године

Наставник географије

на одређено време до 31.08.2013. године,
са 5% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011),
услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и услове за заснивање радног
односа из чл. 14-26 и чл. 30 Закона о раду; предвиђена је провера психофизичких способности за
рад са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи
избор, од стране Националне службе за запошљавање; VII степен стручне спреме, захтев са радном
и личном биографијом; оригинал или оверен препис
дипломе; уверење високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; извод из матичне књиге рођених; уверење
да је држављанин РС (не старији од 6 месеци); уверење од СУП-а да није осуђиван (прибавља школа
службеним путем); уверење да је здравствено способан (прибавља кандидат који је изабран по конкурсу, пре ступања на рад). Пријаве слати поштом
на горенаведену адресу или доставити лично, у
року од 8 дана од дана објављивања. Информације о огласу могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 016/855-006. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ
ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова
наставника разредне наставе може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; поседовање држављанства Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном прсудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених)
и оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању. У пријави обавезно навести
контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања
мишљења органа управљања. Пријаве слати на
адресу школе, а ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на горенаведени
број телефона.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Гимназијска 5

Стручни сарадник библиотекар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11);
да испуњавају услове у погледу стручне спреме
сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Службени гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 1/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11,
8/11 и 2/2013). Пријављени кандидати су дужни да
уз пријаву доставе одређену документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (доставља се пре закључења уговора
о раду); уверење да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ о испуњености услова прибавља
школа). Пријаве се подносе на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Избор кандидата
биће извршен у року од 8 дана од дана добијања
мишљења органа управљања.

СРЕДЊА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена (10 часова наставе
недељно)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (300 ЕСПБ
бодова у дипломи), са звањем: професор физичког
васпитања, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичке културе, професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком спортске
групе, професор физичког васпитања-дипломирани
организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут; на
студијама другог степена (мастер академске студије,
300 ЕСПБ бодова у дипломи) у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10),
почев од 10.09.2005. године и на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (ако
лице има положен стручни испит за лиценцу, онда
доставља потврду о положеном стручном испиту).
Поред услова наведених у погледу стручне спреме
и одговарајуће врсте образовања, кандидати треба
да испуњавају и друге услове: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да су државаљани РС, да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат је
обавезан да достави и оверену фотокопију дипломе
или оверену фотокопију уверења о дипломирању
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију потврде високошколске установе да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи
(за лице које има положен стручни испит ова потврда није потребна, већ лице доставља оригинал или
оверену копију потврде Министарства о положеном
стручном испиту за лиценцу); извод из матичне
књиге рођених (може фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, може фотокопија),
уверење надлежног суда да није под истрагом и да
се против њега не води кривични поступак (уверење
Национална
служба
се добија у надлежном
суду), уверење
СУП-а Лозница да није осуђиван
зазапошљавање
горенаведена кривична дела
за
(уверење се добија у надлежном СУП-у). Лекарско
уверење доставља кандидат који буде примљен у
радни однос. Лице које испуњава услове конкурса и
који уђе у ужи избор упућује се на проверу психофи-
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зичких способности у надлежну службу за послове
запошљавања, а о датуму и времену провере биће
обавештен од стране школе. Пријаве се шаљу на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „Пријава на оглас“ или предају
непосредно у канцеларији секретара школе, у времену од 10,00 до 13,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
„ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ“
15316 Бања Ковиљача
Војвођанских бригада бб
тел. 015/881-395

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: одговарајуће 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, психолошких,
педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких,
економских или медицинских наука и најмање 5
година радног искуства у струци, да поседује организационе способности, да поднесе програм рада
за мандатни период на који се врши избор, да није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за
вршење функције, држављанство РС. Као доказе о
испуњавању услова, кандидат уз пријаву подноси:
оверену фотокопију дипломе, биографију, доказ
о радном искуству, уверење да се против њега не
води кривични поступак и да није осуђиван, програм
рада за мандатни период и доказе о стручном усавршавању. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса достављају се на горенаведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“
15309 Брезјак
тел. 015/843-097

Школски педагог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у траженом
занимању; да кандидат има одговарајуће образовање прописно чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; уверење да није правоснажном
пресудом осуђиван за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Пријаве
са доказима о испуњености услова слати на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

Ниш

УСТАНОВА
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
18000 Ниш, Станоја Бунушевца бб
тел. 018/595-740

Графички дизајнер

на одређено време
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа
- усмерење уметнички дизајн или техничко усмерење; знање рада на рачунару (Аdobe Photoshop,
Аdobe Ilustrator, Coreldraw, Мacromedia freehand);
познавање енглеског језика. Директор установе
дужан је да у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава изврши избор кандидата за
обављање горенаведених послова.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
18206 Јелашница
Српских просветитеља 7
тел. 018/4500-055

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 8 став 1 и став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања
гласник РС“,
Обука(„Службени
за
бр. 72/09 и 52/11); дозвола за рад (лиценца); најмање 5 година рада
у установи на пословима обраактивно
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
тражење
образовања; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанпосла
ство Републике Србије;
обука и положен испит за
директора установе; непостојање законских сметњи
за избор. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о обуци
и положеном испиту за директора школе; потврду о
радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања; уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); биографију са кратким
прегледом кретања у служби. Рок за пријаву је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПРИРОДНО
– МАТЕМАТИЧКИ
осао
се не чека,
ФАКУЛТЕТ
18000се
Ниш,тражи
Вишеградска 33
посао
тел. 018/533-015

МАШИНСКА ШКОЛА НИШ

ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ“

Наставник филозофије

Наставник разредне наставе

Лескова, 36320 Тутин
тел. 020/488-007

18000 Ниш, Шумадијска 1а
тел. 018/4263-101

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор филозофије, дипломирани
филозоф, професор филозофије и социологије, уз
испуњеност услова из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања.

да је кандидат држављанин РепублиДруштвена одговорностУСЛОВИ:
ке Србије, одговарајуће образовање у складу са

ПРИОРИТЕТИ У
Шеф рачуноводства

ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског
смера и најмање 2 године рада на пословима економске струке.
ОСТАЛО: Поред услова у погледу образовања, кандидат не сме да буде осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити, у оригиналу или
у овереној фотокопији: диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних. Рок за пријаву је
15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Физичка хемија
Национална
служба
на Департману за хемију, на одређено

завреме
запошљавање
од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука хемијске науке.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Регионална географија

Пословни центри
на Департману за географију, на одређено
времеНСЗ
од 60 месеци

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Заштита животне средине

План за
реализацију
вашег
бизниса

на Департману за географију, на одређено
време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор географије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе:
биографију; оверен препис дипломе о докторату;
списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити
и у електронском облику, за сваки рад у часопису
навести одговарајући линк). Рок за пријаву је 15
дана.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном школском месту
Струмце, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, а најдуже до
06.05.2014. године

МАШИНСКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Шумадијска 1а
тел. 018/4263-101

Програми
приправништва –
на Департману за биологију и екологију,
знање у пракси
на одређено време од 60 месеци
Наставник у звању доцента за ужу
научну област Екологија и заштита
животне средине

Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника уНационална
основним школама
и да
служба
испуњава услове из чл. 8 Закона о основама система
за
запошљавање
образовања и васпитања, да је способан за рад са
децом, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву приложити:
уверење о држављанству, оверен препис дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење да кандидат
није осуђиван, лекарско уверење и извод из матичне књиге рођених.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред услова
у погледу образовања, кандидат не сме да буде
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених,
односно венчаних. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

зар
Н о вШанса
и Па за

УСЛОВИ одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, држављанство
Републике Србије, 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 психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена је претходна провера психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Уз пријаву поднети следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да лице није кажњавано или осуђивано
(доказ прибавља школа), уверење да се не води кривични поступак и истрага, лекарско уверење (документа - оригинали или оверене копије). Пријаве са
документацијом слати на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

младе

ПУ „ХАБИБА СТОЧЕВИЋ“
36320 Тутин
тел. 020/811-203, 810-494

Психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Послове стручног сарадника може да обавља лице са одговарајућим високим образовањем
на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке струковне студије) и лица са завршеним високим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са законом, као и Правилником
о врсти стручне спреме васпитача, медицинских
сестара и стручних сарадника у дечијем вртићу
(„Службени гласник-Просветни гласник“, бр. 1/89).
Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење се
доставља пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља
установа). Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о
образовању (оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци). Проверу
психофизичких способности за рад са децом врши
надлежна служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати лично
или на горенаведену адресу.

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Прави људи
на правим
пословима
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Нови Са д

АGENCIJA
„HOUSE ОF ЕNGLISH“

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 94
тел. 021/529-196
е-mail: hоuseоfеnglish.ns@gmail.com

Професор енглеског језика
на одређено време 9 месеци
2 извршиоца

Професор шпанског језика
на одређено време 9 месеци

Професор руског језика

суда да се против лица које конкурише не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница
(не старије од 6 месеци); биографија која мора садржати елементе који доказују стручност из делокруга
рада установе културе са кратким прегледом остварених резултата у раду; предлог Програма рада и
развоја Галерије за период од четири године. Рок за
пријављивање је 15 дана. Пријаве слати поштом или
донети лично, на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за именовање директора“. Поднете пријаве и пратећа документација се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
По спроведеном јавном конкурсу, Управни одбор ће
у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
донети одлуку о избору кандидата и предлог доставити Влади Аутономне Покрајине Војводине. Директор ће бити коначно именован од Владе АПВ, о чијој
одлуци ће бити обавештен сваки учесник конкурса.

на одређено време 9 месеци

Професор немачког језика
на одређено време 9 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеним
занимањима, радно искуство најмање 3 године.
Оглас је отворен до 01.07.2013. године. Пријаве слати електронском поштом.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
21000 Нови Сад
Војводе Книћанина 12б
тел. 021/4740-301

Директор

на период од 4 године

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
е-mail: puns@nspoint.net

Руководилац економско финансијске службе
УСЛОВИ: стечено високо образовање из економских
наука на студијама другог степена (мастер економиста), односно са завршеним високим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање четири
године; три године радног искуства у струци. У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом: да има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе);
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ГАЛЕРИЈА
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
ПОКЛОН ЗБИРКА
РАЈКА МАМУЗИЋА
21000 Нови Сад, Васе Стајића 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет - група историја уметности, академија
уметности - ликовни одсек, факултет ликовних уметности или факултет примењених уметности; најмање три године радног искуства у струци; да против њега није покренут кривични поступак за дело
које га чини неподобним за обављање дужности
директора, односно да није правоснажном судском
Национална
служба
одлуком
осуђен за кривично
дело које га чини неподобним
за
обављање дужности директора Галерије.
за
запошљавање
Посебан услов: кандидат је дужан да предложи Програм рада и развоја Галерије за мандатни период
од 4 године, као саставни део конкурсне документације. Потребна документација: диплома о стеченом степену стручне спреме (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о радном искуству (оверен фотокопија радне књижице или другу потврду о радном
искуству од најмање три године у струци); уверење
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УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника, педагога
или психолога основне школе; да има лиценцу за
наставника, педагога или психолога; најмање пет
година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има положен испит за директора школе - одложен услов у законском року; да
испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о одговарајућем високом
образовању, оверен препис/фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, фотокопију радне књижице, потврду
о стеченом радном стажу у области образовања и
васпитања од послодавца где га је стекао (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 - решења или уговори о раду о
заснивању радног односа и распоређивању на радно место и друго), доказ о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење са утврђеним психичким,
физичким и здравственим способностима за рад са
децом и ученицима, издато у претходних 6 месеци
и оверену изјаву кандидата којом се изјашњава да
ли је осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела прописана чл. 120 ЗОСОВ. Кандидат треба у
пријави да наведе краће биографске податке и приложи: податке о кретању у досадашњој служби или
радном односу, стручном и радном усавршавању
и оствареним резултатима у раду и предлог мера,
организације и начина руковођења школом које би
спровео као директор школе. Рок за пријављивање
је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Ванредни или редовни професор
за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Грађевински
материјали, процена стања и
санација конструкција
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, технолошке
струке, хемијско-процесно инжењерство, учешће у
пројектима националног и међународног значаја,
искуство у наставном процесу из уже научне области за коју се бира на високошколским установама
у трајању од најмање 8 година и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању. Приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни
однос (навести прецизан назив уже научне области) и 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.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Конструкције у грађевинарству
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске
струке, радно искуство на пословима пројектовања
сложених грађевинских конструкција, учешће у најмање два пројекта националног значаја, искуство
у наставном процесу као наставник у трајању од
најмање 4 године из предмета који припадају ужој
научној области Конструкције у грађевинарству
и услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању. Приложити: молбу за избор у звање
и пријем у радни однос (навести прецизан назив
уже научне области) и 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. Рок за пријављивање је 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МАШТОЛЕНД“
21000 Нови Сад, Радничка 18
тел. 021/527-780
е-mail: mastolend@yаhoo.com

Васпитач

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, васпитач, пробни рад 1 месец.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

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

Наука и образовање

Панчево

ОШ „ПРВИ МАЈ“
26315 Владимировац
Цара Лазара 47
тел. 013/643-003

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

Библиотекар

Шеф рачуноводства

26204 Опово, Братства и јединства 14
тел. 013/681-512, 681-312, 682-167

26310 Алибунар, Вука Караџића 6
тел. 013/2100-051

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, економског смера, најмање 5 година радног искуства
на руководећим пословима у стурци, сертификат и
лиценца. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања, на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: дипломирани библиотекар-информатичар,
професор, односно дипломирани филолог језика
и књижевности, професор, односно дипломирани
филолог за општу књижевност са теоријом књижевности, професор разредне наставе, професор језика
и књижевности, односно књижевности и језика, смер
за библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности,
професор српског језика и књижевности, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, мастер
библиотекар-информатичар, мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), мастер професор језика и књижевности (главни
предмет/профил библиотекарство и информатика).
Поред услова у погледу стручне спреме, у радни
однос може бити примљено лице које испуњава и
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање
у погледу врсте и степена стручне спреме; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. 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; 5. држављанство Републике
Србије. 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 под тач.
1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс (оверена
фотокопија дипломе/уверења о завршеним студијама, оверена фотокопија индекса или уверење високошколске установе о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова и
уверење о држављанству - не старије од шест месеци). Доказ под тач. 2 подноси се пре закључивања
уговора о раду, а доказ под тач. 3 прибавља школа
по службеној дужности. Пријаве на конкурс слати у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу школе.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26314 Банатско Ново Село

26212 Качарево, Херцеговачка 12
тел. 013/601-510

Наставник енглеског језика

Професор биологије

Наставник српског језика као
нематерњег
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у
складу са чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о
изменама и допунама Закона о основама система
образовања и васпитања и у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на
конкурс приложити: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о стеченој лиценци ако
се не ради о приправнику, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених и радну биографију, уверење о психофизичкој и здравственој
способности за рад (подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. На проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, биће упућени кандидати
из ужег избора. Пријаве се шаљу на адресу школе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УДРУЖЕНА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН“
26000 Панчево, Светог Саве 23а
тел. 013/342-175

Директор

са 64% радног времена, са знањем
румунског језика, за извођење наставе
у одељењима на румунском наставном
језику
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11), као и да имају одговарајуће
образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. З Закона о
основама система образовања и васпитања; да су
држављани РС. Уз пријаву доставити: диплому или
оверену копију дипломе, уверење о држављанству
и уверење о некажњавању. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Лекарско уверење биће у обавези да
доставе кандидати који буду изабрани по конкурсу.

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: диплома о одговарајућем образовању
или оверена фотокопија, уверење о држављанству
Републике Србије или оверена фотокопија, извод из
матичне књиге рођених или оверена фотокопија,
уверење о некажњавању - не старије од 6 месеци,
молба за жељено радно место. Проверу психофизичких способности захтева школа код надлежне
службе за запошљавање. Кандидат приликом заснивања радног односа доставља лекарско уверење.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити
на адресу школе.

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs

за рад у Алибунару

УСЛОВИ: високо образовање - VII степен стручне
спреме, економски факултет или више образовање
- VI степен стручне спреме, економског смера и
годину дана радног искуства на истим или сличним
пословима.

Спремачица

за рад у Иланџи, са 50% радног времена
УСЛОВИ: основна школа, без радног искуства.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање; да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - уверење прибавља установа; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, оверен препис - фотокопију дипломе, односно сведочанства, фотокопију личне карте,
доказ о радном искуству, здравствено уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - подноси се након доношења одлуке о избору. Документација не сме бити
старија од 6 месеци, осим извода из матичне књиге
рођених, који може бити и раније издат уколико је
трајни. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Пож аревац

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб

Помоћни радник

за рад у фискултурној сали
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чл. 24-26 Закона о раду и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у ОШ „Угрин Бранковић” из Кучева, односно
завршена основна школа - I степен стручне спреме.
Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на
адресу школе.

П р о ку п љ е

ДОМ КУЛТУРЕ
„РАДИВОЈЕ УВАЛИЋ БАТА“
18400 Прокупље, Косте Војиновића 1

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвеног
смера, да кандидат поседује организацијске способности, најмање три године радног искуства у култури или другим јавним службама са VII степеном
стручне спреме. Кандидат је дужан да предложи
програм рада и развоја установе, као саставни део
конкурсне документације. Уз пријаву поднети: радну
биографију, уверење о стеченом образовању - оверену фотокопију дипломе, фотокопију радне књижице, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, програм рада и развоја установе.
Пријаве са потребном документацијом доставити на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за именовање директора - не отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Смедерево

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

ОШ „МИЛАН ХАЏИЋ“

Школски психолог

Професор биологије

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

25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел. 025/809-015

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/222-534

Професор флауте

на одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, до 01.03.2014.
године
УСЛОВИ: дипломирани музичар-флаутиста или мастер музички уметник, професионални статус флаутиста, рад у матичној школи и рад у две смене.

Професор кларинета

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани музичар-кларинетиста или
мастер музички уметник, професионални статус кларинетиста, рад у матичној школи и рад у две смене.

Сомбор

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Директор

на мандат од 4 године

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (до повратка
запослене са породиљског и одсуства са
рада ради неге детета), за 50% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима - лекарско уверење; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати подносе: краћу биографију, податке о кретању у служби
(CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству издато
у последњих 6 месеци. Уверење о некажњавању
прибавља школа. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Све
копије морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
пријаву је 8 дана.

Сремска Митровица
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/555-095

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛАН ХАЏИЋ“
22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/301-014

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС-Проствени гласник РС“, бр. 5/90, 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004,
5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011 и 2/2013) за наставника гимназије, педагога или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; најмање 5
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење о некажњавању прибавља школа; да
приложи програм рада за будући четворогодишњи
период. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања.

Tржиштe рада

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним занимањима; да кандидат има одговарајуће
образовање прописано Правилником Министарства
просвете и да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење,
97/2008 и 44/2012), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама сиситема образовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља
школа); држављанство Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доказ о испуњености овог
услова доставља се пре закључења уговора о раду).
Уз пријаву на конкурс са биографским подацима
приложити: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију уверења о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе.

ГИМНАЗИЈА
Директор

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11) за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога, дозвола за
рад, обука и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Изабрани
директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност. Уз пријаву поднети: биографске податке, односно радну биографију - CV; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оверен препис уверења о
положеном стручном испиту (дозвола за рад);
потврду о раду о области образовања; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; уверење да није покренута истрага,
нити је подигнута оптужница. Како би школа поднела захтев МУП-у за утврђивање да ли је кандидат
лице које је осуђивано правоснажном пресудом или
не, кандидат је дужан да достави следеће податке: ЈМБГ (матични број), име и презиме, име оца,
девојачко презиме, датум, место, општина и држава
рођења, адреса и општина становања, број личне
карте, име и презиме мајке. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријаву је 15 дана.

са 20% радног времена
(4 часа недељно)
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Аналитички приступ
запошљавању

Оглас објављен 28.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
професор биологије и хемије, са 20% радног
времена.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица
Петра Прерадовића 51
тел/факс: 022/612-524

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скаду
са чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 52/2011)
и чл. 3 тач. 5 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): музичка култура: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипл. музички
педагог, дипл. музичар композитор, дипл. композитор, дипл. музичар - диригент, дипл. музичар - музиколог, дипл. музиколог, наставник музичке културе,
дипл. диригент, дипл. музичар - акордеониста, дипл.
музичар - гитариста, дипл. музичар соло певач,
дипл. професор солфеђа и музичке културе, дипл.
етномузиколог, дипл. музичар - пијаниста, дипл.
музичар - чембалиста, дипл. музичар - оргуљаш,
дипл. музичар - харфиста, дипл. музичар - перкусиониста, дипл. музичар - виолиниста, дипл. музичар
- виолиста, дипл. музичар - виолончелиста, дипл.
музичар - контрабасиста, дипл. музичар - флаутиста, дипл. музичар - обоиста, дипл. музичар - кларинетиста, дипл. музичар - фаготиста, дипл. музичар
- хорниста, дипл. музичар - трубач, дипл. музичар
- тромбониста, дипл. музичар - трубиста, професор
црквене музике и појања, дипл. музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе - дипл.
музичар - педагог, дипл. музичар - бајаниста, дипл.
музичар за медијску област, мастер теоретичар
уметности (професионални статус: музички педагог,
етномузиколог, музиколог или музички теоретичар),
мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор. Лица која су стекла ака-
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Наука и образовање
демско звање мастер треба да имају положен испит
Методика наставе општег музичког образовања као
изборни предмет на академским или мастер студијама.

СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ

Наставник физичког васпитања

Директор

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 40% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скаду
са чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 52/2011)
и чл. 3 тач. 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): физичко васпитање: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипл.
педагог физичке културе, професор физичког васпитања-дипл. тренер са назнаком спортске гране,
професор физичког васпитања-дипл. организатор
спортске рекреације, професор физичког васпитања-дипл. кинезитерапеут, дипл. професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 60% радног
времена, за рад у подручној школи у
Великим Радинцима
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скаду
са чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 52/2011)
и чл. 3 тач. 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012): физичко васпитање: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипл.
педагог физичке културе, професор физичког васпитања-дипл. тренер са назнаком спортске гране,
професор физичког васпитања-дипл. организатор
спортске рекреације, професор физичког васпитања-дипл. кинезитерапеут, дипл. професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 52/2011)
и да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. Наведена
документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове у погледу
врсте стручне спреме, а који су се благовремено и
са потпуном документацијом пријавили на конкурс,
вршиће надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве са
доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа доставити на адресу школе или лично у
секретаријат школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Основана 1842. године
22406 Ириг, Рибарски трг 37
тел. 022/461-275

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен, висока стручна спрема;
високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера; пет година радног искуства у
струци; да се против кандидата не води и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела
која се гоне по службеној дужности; држављанство
Републике Србије; општа здравствена способност.
Конкурсна документација: предлог програма рада
и развоја Читаонице; оверена копија дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; оверена копија
радне књижице или доказ о радном искуству; биографија са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница (не старије од 6 месеци) за кривична
дела која се гоне по службеној дужности; уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; оверена копија личне карте и
доказ о општој здравственој способности - лекарско
уверење (оригинал). Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Конкурсну документацију слати на адресу Читаонице.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ”
22000 Сремска Митровица
Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

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

Наставник - предавач за стручне
наставне предмете, област
Економија
са 70% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Помоћни радник

спремач или спремачица

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Конкурсна документација и докази: пријава (ко подноси пријаву и на које радно место); CV,
оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању за радно место наставник:
важно-напомена, ближи услови (чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања) наставник
може бити лице које је стекло одговарајуће висо-

ко образовање - на студијама другог степена, мастер академске студије, почев од 10.09.2005. године
или основне студије у трајању од најмање четири
године, до 10.09.2005. године. Уколико је кандидат
почео основне студије и завршио после 10.09.2005.
године, неопходно је да о томе достави потврду
факултета или додатак дипломи; за радно место ван
наставе, помоћни радник: сведочанство о завршеној основној школи (оверена фотокпија); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити лично у секретаријат школе или послати поштом на адресу школе.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863, 431-345

Наставник дефектолог олигофренолог

на одређено време ради замене директора
школе, а до повратка са дужности
директора, најдуже са 28.02.2015. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
120 став 1 и став 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
72/2009 и 52/2011), да има одговарајуће високо
образовање дипломираног дефектолога - олигофренолога, у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 72/2009 и 52/2011), а прописано чл. 6 тач.
5 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012);
да има држављанство Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву прилаже:
оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (уверење не може бити старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
диплому о стеченом образовању, додатак дипломи ако га кандидат поседује и копију личне карте.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
као доказ подноси се пре закључења уговора о раду,
односно доношења одлуке о избору кандидата и не
сме бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са ученицима
вршиће надлежна стручна служба за запошљавање.
Доказ о неосуђиваности прибавиће школа службено. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/469-010

Наставник српског језика и
књижевности
са 15 часова недељно
(83,33% норме)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 3 тач. 1 Правилника о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”,
бр. 11/12). Општи услови: да су држављани Републике Србије; да имају психичку и физичку способност
за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 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. Кандидати уз пријаву на конкурс
треба да приложе следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми - оверену копију; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Извршиће се провера психофизичких способности
кандидата. Све пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату школе, у времену од
09,00 до 12,00 сати или послати поштом на адресу
школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕМСКИ ФРОНТ”

Су б о т и ц а

Шабац

Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“

Оглас објављен 15.05.2013. године у публикацији „Послови”, за радно место: професор разредне наставе, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства,
поништава се у целини.

Сарадник на пословима техничког и
инвестиционог одржавања

на одређено време - две године, у својству
приправника

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
22400 Рума, Главна 71
тел. 022/473-560

Професор српског језика у
предметној настави

са 50% норме (20 сати недељно)
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије; да има одговарајуће образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 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 стечено звање: професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;
професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик;
професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
професор српског језика и српске књижевности;
дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)); мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика)); да поседује психичку, физичку и
здравствену способност са 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. Поред молбе са кратком биографијом и
дипломе о стручној спреми (оригинал или оверена
фотокопија), кандидат подноси следећа документа којима доказује испуњавање тражених услова:
уверење о држављанству (да није старије од шест
месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о испуњавању услова из
тач. 4 - прибавља школа; одговарајуће лекарско
уверење које није старије од 6 месеци (подноси се
пре закључивања уговора о раду). Пријављени кандидати биће упућени на претходну проверу психофизичких способности, у складу са законом. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе,
на број телефона: 022/473-560. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе
се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.
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УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани
Законом о раду, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: да има одговарајуће образовање - машински инжењер; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, пасивно знање рада на
рачунару, једна година радног искуства. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат приложи и
доказе о испуњавању наведених посебних услова:
фотокопију дипломе о завршеном вишем образовању, фотокопију радне књижице, уверење о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак - прибавља установа. Кандидат треба да поднесе раднопрофесионалну биографију. Пријаве са доказима о
испуњености услова подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за избор и пријем у радни однос сарадника
на неодређено време“. Неблаговремено послате и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА - СУБОТИЦА

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
8 и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011),
као и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) прописани су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног рада
на радном месту наставника разредне наставе, и то:
професор разредне наставе, наставник разредне
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
и да има држављанство Републике Србије. Кандидат
уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе),
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Изабрани кандидат у обавези је да достави лекарско уверење, пре
закључивања уговора о раду. Пријаве са доказима
доставити у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа
није у обавези да враћа конкурсну документацију.
Пријаве доставити на адресу школе.

24000 Суботица, Максима Горког 53

Конкурс објављен 06.03.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна
места:
• наставник физичког васпитања, са 40%
радног времена и
• наставник физичког васпитања, са 60%
радног времена, за рад у одељењима на
мађарском наставном језику.
У осталом делу конкурс је непромењен.

СРЕДЊА ШКОЛА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

са 44% радног времена

24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22

Спремачица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 24 и 26 Закона о раду, кандидат треба да
поседује: одговарајуће образовање - I степен стручне спреме (завршена основна школа); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис
или оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи и уверење о држављанству. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о некажњавању
прибавља школа. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања
мишљења органа управљања. Пријаве на конкурс
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава
је осам дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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Ваша права адреса:

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

15220 Коцељева, Доситејева 1

Наставник практичне наставе са
технологијом рада, за образовни
профил: мушки и женски фризер
Наставник практичне наставе са
технологијом рада, за образовни
профил: мушки и женски фризер
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања, на адресу школе. Уз
пријаву приложити доказе о испуњавању тражених
услова (копија дипломе, држављанство...).

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник физичког васпитања

са 90% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника директора
са дужности
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду мора да испуњава и посебне
услове предвиђене у чл. 120 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање (за наставника - да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен
Законом и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи), да поседује психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. Уверење о неосуђиваности школа

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

Наука и образовање
прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доказује се на основу лекарског уверења, приликом заснивања радног односа. Уз пријаву на конкурс поднети и одговарајућу документацију, којом кандидат доказује да испуњава услове
предвиђене законом, односно Правилником, као и
овим конкурсом: диплому, односно уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене
фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ваљево

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-462

Професор немачког језика

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запослене на боловању
дужем од 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност.

Професор економске групе
предмета

за рад у издвојеном одељењу школе у
Осечини, на одређено време ради замене
запослене на боловању дужем од 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани економиста.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: 1) да имају одговарајуће образовање; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4) држављанство Ребулике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију, доказ о врсти и степену
стручне спреме - оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених
(не старији од шест месеци). Доказ из тачке 2 доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду, а доказ из тачке 3 за изабраног кандидата
прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на претходну проверу психофизичких
способности коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве се подносе у секретаријату
школе или на горенаведену адресу.

В ра њ е

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Секретар

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, а најдуже до
10.05.2014. године
УСЛОВИ: диплома са једним од следећих звања: дипломирани правник-мастер или дипломирани правник
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године. Кандидат је
обавезан да уз пријаву приложи следећа документа:
оверену фотокопију дипломе са једним од горенаведених звања (не старије од шест месеци), оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од
шест месеци), оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не старије од шест месеци), уверење
да се против њега не води истрага, нити је подигнута
оптужба основног и вишег суда (не старије од шест
месеци), уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од шест месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Наведену документацију доставити на
адресу школе.

СТРУЧНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

БЕЛОЦРКВАНСКА
ГИМНАЗИЈА И
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

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

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Професор економске групе

на одређено време до повратка радника са
боловања, а најдуже до 31.08.2013. године

Професор економске групе

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка радника са боловања, а
најдуже до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: На оглас за професора може се пријавити кандидат који поред општих услова утврђених
Законом и Правилником о врсти стручне спреме за
професора у средњој школи, испуњава и следеће
услове: да је држављанин Републике Србије, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање
прописано Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о систематизацији
радних места за професоре средњих школа. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз потребну документацију слати на адресу школе. Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Вршац

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
„ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ“
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 1
тел. 013/853-021

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
психолошких, педагошких и андрагошких наука,
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука и најмање пет година радног искуства у струци,
да је кандидат држављанин Републике Србије; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за рад у установи социјалне заштите или за кривично дело које га чини неподобним за вршење функције, да није под истрагом.
Кандидат за директора Дома уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни период. Избор и именовање се врши на период
од 4 године. Прописана документација: кратка биографија, оверен препис дипломе о завршеној школи, програм рада за мандатни период, уверење о
држављанству, потврда о радном искуству, уверење
да кандидат није осуђиван, уверење да није под
истрагом. Пријаве се подносе заједно са доказима
о испуњавању услова, у року од 15 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове из чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и остале услове прописане чл. 59 Закона о основама система
образовања и васпитања потребне за обављање
функције дужности директора школе: поседовање
одговарајућег 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 гимназије и средње стручне школе,
педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен испит за директора школе. Директор
се бира на период од четири године. Уз пријаву на
конкурс приложити: биографске податке са кратким прегледом кретања у служби, уверење о држављанству издато у последњих шест месеци, извод
из матичне књиге рођених на новом обрасцу, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
потврду о радном искуству у области образовања и
васпитања. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговра о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање - школа прибавља
по службеној дужности. Пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће обавезан да у законском року положи испит
за директора, на начин и у роковима које пропише
министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама
система образовања и васпитања. Сва докомента
која се предају морају бити у оригиналу или у овереној копији. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом и прилозима слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Обука за
активно
тражење
посла

НСЗ Позивни
центар

Стекните
0800 300 301
конкурентску
(позив
је бесплатан)
предност
Обука за активно
тражење посла

Посао се не чека, 39
посао се тражи
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Библиотекар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године и на основу чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), а у складу са Правилником о врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012); 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 психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс приложити: краћу биографију, диплому
или уверење о стеченој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству
(издато у последњих 6 месеци, у оригиналу или у
овереној фотокопији), извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или у овереној фотокопији). Доказ
о неосуђиваности прибавља школа службеним
путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) - прилаже се по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности за рад са ученицима
кандидати ће бити обавештени од стране школе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве се достављају лично или на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на
горенаведени број телефона.

Зајечар

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ,
КУЛТУРУ И СПОРТ
18230 Сокобања, Трг ослобођења 2
тел. 018/833-978

Оглас објављен 01.05.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

Зрењанин

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“

(овера не старија од 6 месеци). Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима кандидати ће доставити
пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на бројеве
телефона: 023/771-109 и 023/775-292.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Наставник руског језика и
књижевности
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је пунолетан; да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплинма стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте
стручне спреме предвиђене Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09): професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог
студијски програм или главни предмет/руски језик,
мастер професор језика и књижевности/профил
руски језик, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија); диплому о стеченој
стручној спреми (оверена фотокопија); уверење о
држављанству (оверена фотокопија, не старија од
6 месеци). Доказ о испуњености услова из тачке 3
конкурса - лекарско уверење, подноси кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ
из тачке 4 конкурса (уверење да лице није осуђивано) - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 023/896-707.

Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Помоћни радник

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ о испуњености овог
услова подноси се уз пријаву на конкурс); завршена основна школа - I степен стручне спреме; држављанство Републике Србије (доказ о испуњености
овог услова подноси се уз пријаву на конкурс); да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености
овог услова подноси се пре закључивања уговора
о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ о испуњености услова прибавља школа). Уз
пријаву доставити: кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
(овера не старија од 6 месеци), оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (овера не старија
од 6 месеци), оверену фотокопију држављанства
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Пословни центри
НСЗ

ОШ „СВЕТИ САВА”

23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Домар/ложач
УСЛОВИ: Наведене послове може да обавља лице
са завршеном средњом школом столарске, машинске или браварске струке (III или IV степен стручне
спреме); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.
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Подршка у
реализацији
предузетничке
идеје

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

ПОЉОПРИВРЕДНИ
СТАЖ

Имам 18 година повезаног стажа, од тога је 12 година стаж за пољопривреднике који сам сам уплаћивао. Радим по уговору на одређено време већ 3,5 године. Уговор ми истиче, па бих се пријавио на евиденцију
НСЗ и покушао да остварим право на новчану накнаду. Моје питање
је у ком би трајању била моја новчана накнада и да ли се у њеном одређивању рачуна цео стаж, односно и ових 12 година пољопривредног
стажа? Такође, уколико остварим право на накнаду, а послодавац ме
у том периоду поново ангажује (постоји могућност да ће то бити због
потреба посла), интересује ме која је даља процедура? Да ли се накнада аутоматски прекида и каква су моја права код следећег аплицирања? Да ли ће ми се рачунати само стаж који сам од тада остварио,
јер ако примам накнаду месец дана, па се онда запослим на годину
дана, не би било у реду да ми се код следећег отказа рачуна само та
једна година?

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Одредбом члана 72 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, прописана је
дужина трајања новчане накнаде која се исплаћује незапосленом зависно од дужине стажа осигурања за случај незапослености. Стаж осигурања по основу обављања пољопривредне делатности
је искључиво пензијски, а не и стаж осигурања за случај незапослености, те се исти не рачуна приликом утврђивања горенаведених услова. Како сте навели да од укупно 18 година стажа, 12 година
се односи на пољопривредни стаж, претпостављамо да је остали стаж остварен по основу радног
односа и да се ради о 6 година стажа осигурања за случај незапослености по основу кога се може
остварити шест месеци новчане накнаде.
Изузетак представља дужина новчане накнаде лицима којима недостаје до две године до испуњавања првог услова за пензију, по важећим пензијским прописама, а којима се ово право утврђује у
трајању од 24 месеца и престаје са даном са којим се испуни први услов за остваривање старосне
пензије или са наступањем неког другог разлога за престанак или обуставу права.
Лице коме престане или истекне право на новчану накнаду може да оствари поново право на новчану накнаду ако поново испуни услове за стицање права. Ако право на новчану накнаду није у
целости искоришћено због запослења или започињања осигурања по другом основу, може се наставити право из претходне незапослености за преостало време у износу утврђеном тим решењем,
ако је то за незапосленог повољније или није поново испунио услове за остваривање поновног права
на новчану накнаду.

Дипломирала сам на државном правном факултету, по тзв. старом
програму академских студија, у трајању од 4 године. По Закону о
високом образовању, студенти који су завршили академске студије
изједначени су са студентима са мастер програма. На мојој дипломи
пише да сам дипломирани правник. Мој факултет издаје уверење о
изједначавању полазника по старом програму са мастер програмом.
Интересује ме да ли на основу овог уверења могу захтевати од свог
референта у служби за запошљавање да ме евидентира као „мастер“
или, ипак, морам доћи до друге дипломе на којој ће писати управо
„мастер“ звање, за шта је потребно уплатити велику суму новца.

Пријављивање лица на евиденцију се врши на основу јединственог матичног броја грађана, као и
према месту пребивалишта, а подаци као што је образовање уносе се на основу података из докумената које лице доставља на увид (диплома, уверење). У конкретном случају, вама ће се евидентирати управо податак који пише на дипломи. Национална служба за запошљавање не додељује
звања и не одлучује о називима. У циљу пружања помоћи лицу у запошљавању веома је битно да се
јасно прецизира на којим пословима лице може радити, односно за које послове је заинтересовано
да му се посредује, а услове за запошљавање поставља послодавац, између осталих и о образовном
профилу који је неопходан. Лице приликом конкурисања и запошљавања послодавцу доставља
диплому/уверење као доказ о завршеној школи, тако да то што би саветник за запошљавање у евиденцију лица нпр. и написао „мастер”, апсолутно не игра никакву улогу, нити се то може узети као
доказ код послодавца или можда код других институција.
Такође, напомињемо да пријављено лице на евиденцији НСЗ на свој захтев за потребе достављања
информације о статусу незапослености другим органима/институцијама, може добити уверење о
вођењу евиденције које не садржи податак о стеченом образовању, већ само личне податке, као што
су име, презиме, адреса, ЈМБГ и др. Уверењем о вођењу евиденције се само доказује статус незапосленост, односно период трајања евиденције.

Бесплатна публикација о запошљавању
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„Дан јагода” у Бачкој Паланци

САРАДЊА „НЕКТАРА” И
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Представници Општине Бачка Паланка и компаније „Нектар” озваничили су сарадњу на подстицању
производње најквалитетнијих сорти јагода, које ће потом бити прерађиване у сокове. Биће обезбеђен
посао за око 500 радника, а пољопривредницима ће бити загарантован откуп јагода по европским
ценама. Ова сарадња може да буде добар пример и другим фирмама и општинама да подрже развој
одређене врсте пољопривредне производње

Н

а манифестацији „Дан јагоде”, која је недавно одржана
на највећој „Нектаровој” плантажи, у атару Гајдобре,
представници Општине Бачка Паланка и „Нектара”
потписали су протокол о сарадњи, у циљу подстицања
производње најквалитетнијих сорти јагода које ће бити
прерађиване у сокове. Споразум су потписали заменик председника Општине Бојан Радман и директор „Нектара” Чедо Прашка.

Пољопривредни произвођачи који се одлуче да на свом атару
започну узгајање најквалитетнијих сорти јагода, могу рачунати
да ће им половину средстава за набавку репроматеријала субвенционисати Општина Бачка Паланка из буџета, посредством
Фонда за развој пољопривреде, а други део средстава моћи ће да
добију захваљујући подстицајима Министарства пољопривреде.
„Нектар” се обавезао и да обезбеди садни материјал најквалитетнијих сорти јагода из Италије, као и стручну помоћ при узгајању,
а што је најважније, биће загарантован откуп јагода по европским
ценама.
Директор „Нектара” Чедо Прашка је почетак сарадње компаније и општине оценио као искорак у подстицању развоја аграра, додајући да ће се обезбедити сигурност свих учесника у овом
пројекту.
„Ова сарадња може да буде добар пример и другим фирмама
и општинама да подрже развој одређене врсте пољопривредне
производње. ‚Нектар‘ ће добити квалитетну сировину по приступачним ценама, јер се производња одвија у непосредној близини
производних капацитета. Пољопривредним газдинствима која се
укључе у овај пројекат биће обезбеђен сигуран пласман воћа, што
је од изузетног значаја за даље планирање производње и улагања, а локална самоуправа ће остварити свој интерес да развија
производњу и смањује број незапослених”, рекао је Прашка.

„Ова сарадња почива на заједничким интересима - највећем
произвођачу сокова на Балкану потребна је квалитетна сировина
за производњу, а општина ће обезбедити субвенције за набавку
садница и циљу развоја пољопривредне производње и запошљавања одређеног броја незапослених, пре свега неквалификованих
радника”, истакао је Радман. Очекује се да ће на тим пословима
бити ангажовано око 500 сезонских радника, што није мало у времену кризе.

Јагода постала хит у Поцерини
Површине засађене јагодом, према подацима шабачке Дирекције за пољопривреду, на територији града током протекле
три године повећане су са 150 на 600 хектара. Јагода се у овом
региону гаји на 450 хектара са фолијом, а 150 хектара је засађено без заштитне фолије. Директор Дирекције за пољопривреду,
Предраг Срдановић, објаснио је да је јагода постала хит након
одлуке града да суфинансира изградњу бунара за наводњавање парцела.
„За протекле три године у поцерским селима је у 174 бунара уложена 201.000 евра и пројекат се наставља и ове године. Вода је услов за интензивну производњу јагоде, а ми имамо
парцеле од 20 ари до три хектара“, рекао је Срдановић. Он је навео да је инвестиција у хектар засада јагоде, која обухвата бунар, системе за наводњавање, саднице и фолију, око 10.000 евра
и да се исплати у првој години рода ове двогодишње биљке.
Због велике заинтересованости пољопривредника у реону Шапца за производњу јагодичастог воћа, град је почео са
производњом хладњаче и центра за дораду и дистрибуцију.
Пројекат је вредан око 20 милиона евра, а хладњача ће имати капацитет 2.000 тона. Тренутно се јагоде складиште у пет
хладњача, укупног капацитета 10 тона.
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Директор суботичке фирме „Агро-Фертикроп”, Милутин
Карас, представио је произвођачима јагода, који су на манифестацију пристигли из свих крајева Србије, као и из Македоније и
Словеније, најзначајније сорте чувеног италијанског произвођача
садног материјала „Вива и Мацони” из Фераре. Међу њима су сорте „клери“, „џоли“, „антеа“, „ароса“, „дели“ које дају високе приносе.
Планирано је да ове сорте буду засађене на најмање 40 хектара
у Бачком округу. На „Нектарове” плантаже нове саднице јагода
стићи ће из Италије до јула, а биће засађене до средине августа,
како би била успешна производња идуће године. Представник реномираног италијанског произвођача „Вива и Мацони” Антонио
Фрерези, изразио је задовољство укусом и квалитетом јагоде у
Србији, истичући да су јагоде са овог поднебља квалитетније у
поређењу са укусом овог воћа произведеног у другим земљама
источне Европе које је посетио протеклих недеља.
На берби јагода на „Нектаровој” плантажи код Бачке Паланке
ангажовано је око 150 берача.
А.Б.
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Сајмови запошљавања

ПРИЛИКА КОЈА СЕ НЕ ПРОПУШТА
Велики број послодаваца одазвао се позиву НСЗ и локалних самоуправа за учешће на сајмовима
запошљавања у Великој Плани, Сјеници, Панчеву, Куршумлији и Књажевцу. На овим манифестацијама
понуђено је преко 700 слободних радних места
У Центру за културу у Великој Плани недавно је одржан заједнички сајам запошљавања за општине Смедеревска Паланка и Велика Плана. Своје штандове на сајму имало је 19, углавном локалних послодаваца, који су понудили 190 слободних радних места.
Највише послова понудили су ЈКП „Милош Митровић” из Велике
Плане (36), ПД ДИС из Крњева (18) и Земљорадника задруга Азања
(31). Присутни су били и „Гоша монтажа” и обе општинске управе.
Поред неквалификованих радника, тражени су и бравари,
лимари, месари, продавци и конфекционари, а прилику су добили и пољопривредни, машински и грађевински техничари, као и
медицинске сестре и физиотерапеути. Шансу за посао имали су и
грађевински и електроинжењери, правници и економисти. Прилику за директан контакт са послодавцима искористило је више од
600 незапослених лица. По завршетку манифестације, представници Филијале Смедерево, Службе Смедеревска Паланка и Испоставе
Велика Плана, састали су се са послодавцима и представницима
локалне самоуправе и упознали их са актуелним програмима, као
и свеукупним активностима НСЗ усмереним на унапређење запошљавања, са посебним акцентом на ситуацију на локалу.

Национална служба за запошљавање - Филијала Пријепоље
је протекле недеље организовала сајам запошљавања у Сјеници.
Манифестација је одржана у Ресторану „Србијанка“ и привукла је
око 400 грађана ове општине који су имали прилику да ступе у контакт са послодавцима који су понудили преко 130 слободних радних места. Највеће интересовање изазвали су послодавци који су
тражили шиваче, трговце, угоститеље, раднике на преради меса,
раднике на преради камена, дипломиране економисте, дипломиране правнике.
Сајам запошљавања је отворио председник Општине Сјеница
Хасбо Мујовић. Истичући веома добру сарадњу између Филијале
Пријепоље НСЗ и локалне самоуправе, Мујовић се захвалио НСЗ на
свим активностима које су помогле да се проблем незапослености
у овој општини ублажи. Најављена је и скора реализација јавних
позива за реализацију мера Локалног акционог плана запошљавања, у које сврхе су опредељена одређена средства, уз напомену
да ће локална самоуправа за следећу годину усмерити знатно већа
финансијска средства која би помогла смањењу незапослености.
Учесницима сајма се обратио и директор Филијале Пријепоље,
Драгиша Симовић, који је истакао значај активних мера у запошљавању у 2012. години, са чијом је реализацијом ублажен акутни
проблем незапослености у Општини Сјеница и најавио све мере и
активности које ће у 2013. години помоћи да се незапосленост ублажи.
Национална служба за запошљавање - Филијала Панчево организовала је сајам запошљавања на коме је учествовало око 30
послодаваца који су понудили преко 90 слободних радних места
у различитим подручјима рада. Прилику да предају своје биографије имали су продавци, борверкисти, металостругари, комер-

Бесплатна публикација о запошљавању

цијалисти, књиговође, агенти продаје, правници, веб програмери,
монтери, шивачи, кувари, конобари, инжењери заштите биља, дипломирани ветеринари, инжењери за безбедност и здравље на раду,
радници ФТО и многи други. На сајму су, поред Градске управе
града Панчева, били присутни и Регионална привредна комора
Панчева, као и Војводина метал кластер.
У Куршумлији је протекле недеље одржан сајам запошљавања
на коме је 12 послодаваца понудило 60 слободних радних места.
Тражени су: дипломирани економисти, правници, шумарски инжењери, инжењер хемијске технологије, столари, бравари... Велико
интересовање влада и за мере и активности које спроводи НСЗ, а
које ће у 2013. години помоћи да се ублажи проблем незапослености у Куршумлији, која се убраја у девастирана подручја (јединица локалне самоуправе из IV групе развијености, чији је степен
развијености испод 50% републичког просека).
Филијала Зајечар успешно је организовала сајам запошљавања у Књажевцу, коме је присуствовало 35 послодаваца са понудом од 230 слободних радних места за лица различитих квалификација, занимања и степена образовања.
„Сајмови запошљавања које организује Национална служба
за запошљавање добра су прилика да се незапослени сусретну
са послодавцима. Драго ми је што се оволики број послодаваца
одазвао позиву да организујемо овај сајам и пружимо шансу незапосленим суграђанима”, рекао је председник Општине Књажевац,
Милан Ђокић. Свим посетиоцима сајма је пружена могућност да
на штандовима компаније оставе своје биографије и добију више
информација о условима за запошљавање. Највеће интересовање
било је за посао у „Џервину”, али није изостало интересовање и за
друге послодавце.
ЦЗИ

Уручена сведочанства
полазницима „Друге шансе”
Представници Филијале Прокупље НСЗ и Основне школе
„Стојан Новаковић” из Блаца, свечано су уручили сведочанства
полазницима програма Функционалног образовања одраслих
„Друга шанса” који су успешно завршили школску 2012/2013.
годину. Ову годину успешно је завршило 14 полазника из другог циклуса и 4 полазника из трећег циклуса. Сертификате је
уручио Братислав Јовановић, начелник Топличког округа.
Сведочанства су добили и полазници програма Функционалног образовања одраслих „Друга шанса“ у Пожаревцу. Тим
Основне школе „Вељко Дугошевић“ у Турији код Кучева и тим
пожаревачке филијале за запошљавање НСЗ, заједничким ангажовањем су допринели да ову школску годину успешно заврши 17 полазника из првог циклуса, 26 полазника из другог
циклуса и 24 полазника из трећег циклуса програма.
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Подршка раном развоју ромске деце

ДАЈМО ИМ КРИЛА

Основни циљ пројекта је оснаживање ромских родитеља и деце и креирање бољих услова за одрастање
деце раних узраста, од рођења до пете године, кроз унапређивање кућног окружења за учење и развој и
родитељских компетенција. Кроз пројекат ће се систематски радити и на оснаживању ромске заједнице,
као и институција на локалу које раде са мајкама и децом из ромске популације

Ц

ентар за интерактивну педагогију (ЦИП) је уз финансијску подршку Фондације за отворено друштво,
лондонског Програма за рани развој и Ромског образовног центра, покренуо пројекат „Снажни од почетка
- дајмо им крила - ромска деца, породица и заједница
- унапређивање родитељских вештина и кућног окружења за учење и развој”. Двогодишњи пројекат се реализује
у 4 града - Суботици, Београду, Крагујевцу и Нишу, у 8 ромских
насеља. На терену пројектне активности реализују еминентне
ромске невладине организације: „Понос” (Ниш), „Романипен” (Крагујевац), „Мали принц” (Београд) и Едукативни центар Рома (Суботица).

И даље на маргинама
Ромска етничка заједница је једна од најугроженијих
мањинских заједница у Србији и и даље је изложена дискриминацији. Роми су значајна национална мањина у Србији, као
и у другим земљама у централној и источној Европи. Социјални, економски, политички, културни положај ромске мањине
је веома тешко утврдити због њихове маргинализације, сегрегације и дискриминације. Хелсиншки одбор за људска права
спровео је истраживање „Ставови и вредносне оријентације
средњошколаца у Србији”, 2011. године, према коме 36,7% ученика обухваћених истраживањем има изразито расистичке
ставове према Ромима.
Комесар Савета Европе за људска права у свом извештају
о прогресу Владе, у јуну 2011. године, поздравио је напредак
који је остварен, али је и указао на области где треба да се
уложе напори како би се унапредио положај ромске заједнице (то су пре свега сектори запошљавања, образовања, стамбеног смештаја, здравствене заштите). Извештај, такође, истиче да је доминантна општа медијска клима нетрпељивости
према ромској заједници. Процес борбе против стереотипа је
дуготрајан и постепен. Процес инклузије ромске заједнице у
друштво и побољшање њиховог положаја захтева укључење
представника ромске мањине у процесе одлучивања и зато је
улога ромског невладиног сектора кључна и незаобилазна.

Основни циљ пројекта је оснаживање ромских родитеља и
деце и креирање бољих услова за одрастање деце раних узраста,
од рођења до пете године живота, кроз унапређивање кућног
окружења за учење и развој и родитељских компетенција. Кроз
пројекат ће се систематски радити и на оснаживању ромске заједнице, као и институција на локалу које раде са мајкама и децом
из ромске популације. Активности и програм су осмишљени тако
да их могу користити све институције система у раду са младим
родитељима и њиховом децом.
Пројектом ће бити обухваћено 330 ромске деце узраста од
рођења до 5 година и њихови родитељи/породице, пре свега мајке. Најважније пројектне активности односе се на радионице са
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мајкама у кући и у заједници, мини пројекте које ће реализовати
родитељи за децу у насељима и различите начине мобилизације
локалне заједнице и институција. Основна порука пројекта је да
родитељима у савременом друштву, а посебно ако живе у отежаним животним околностима, треба подршка.
Истраживање Центра за интерактивну педагогију је показало да већина ромске деце не иде у јаслице и вртиће, немају играчке и заостају у расту у односу на своје вршњаке. Програмска

Ромски језик у основним школама
Национални савет ромске националне мањине, уз подршку Министарства просвете, покренуо је увођење ромског језика са елементима националне културе у седамдесет основних
школа у Србији, у општинама где живи највећи број Рома.
Предмет ће се у одабране школе увести од нове школске године, док у 27 школа у Војводини основци уче ромски језик још
од 1996. године.
Врање је један од седамдесет одабраних градова у којем
ће основци ромске националности од следеће школске године
два пута недељно учити и ромски језик са елементима ромске културе. Предстоји анкетирање, како би се утврдило колико ђака је заинтересовано за тај предмет. Како кажу ученици,
њима би то много значило, јер би тако више и лакше памтили
и учили.
„Изучавање ромског језика као изборног предмета веома
ће значити, јер се изучава матерњи језик, којим говоримо у
нашим кућама. Деци ће бити лакше у школи, у савладавању
наставног плана и програма, а допринеће се и очувању језика
који је већ почео да се губи“, истиче Кенан Рашитовић, директор НВО „Офер“ у Бујановцу.
У Министарству просвете очекују да им Национални савет достави податке о броју заинтересованих ученика и потребама школа, како би предузели кораке за увођење ромског
језика у наставу.
„За разлику од других мањина, ми се суочавамо и са недостатком кадра, уџбеника. Почињемо од нуле, чак немамо ни
буквар“, каже председник Националног савета Рома, Витомир
Михајловић. Нови изборни предмет предаваће факултетски
образовани Роми. У недостатку високообразованог кадра, уз
одобрење ресорног министарства, биће ангажовани и предавачи са средњом стручном спремом, уз додатну обуку.
Национални савет ромске националне заједнице Србије
покренуо је активности за стандардизацију ромског језика,
која представља услов за увођење тог језика у школски систем.
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је покренуо ЦИП, уз финансијску подршку Фондације за отворено
друштво из Лондона и Ромског образовног центра.
Зорица Трикић је навела да је циљ пројекта оснаживање
ромских родитеља који ће заједно са децом учествовати у радионицама у својим насељима.
„Основна порука пројекта је да је родитељима у савременом
друштву, а посебно ако живе у отежаним околоностима, неопходна подршка. Циљ пројекта није да ми родитеље нечему учимо, већ
да их оснажимо да могу да искористе своје капацитете и пруже
деци оно што им је потребно, а што нису до сада могли“, рекла је
Зорица Трикић. Радионицима ће присуствовати и ромски активисти, као и представници здравствених, социјалних и образовних
институција.

директорка ЦИП-а, Зорица Трикић, рекла је на конференцији за
новинаре у Београду да само три одсто ромске деце иде у јаслице
и осам одсто у вртиће, а да тек свако четврто дете узраста до пет
и по година има играчке код куће.
„Родитељи из ромских насеља свакодневно се суочавају са
великим изазовима, тако да често нису у могућности да својој
деци пруже адекватне подстицаје и услове за развој и учење. Они
дају све од себе, проблем су приоритети - сиромаштво у први план
ставља базичне потребе (храна, одећа, безбедност и сл), а игра и
образовање су луксуз. Уколико бринемо о будућности, морамо
подржати родитеље и креирати услове да свако дете оствари своје
пуне потенцијале и допринесе друштву у коме живи”, рекла је Зорица Трикић и истакла да има побољшања, што потврђују подаци
да 90 одсто ромске деце данас иде у школе, као и да је смртност у
раном узрасту преполовљена. Истраживање је рађено интервјуисањем мајки ромске деце, а за потребе двогодишњег пројекта који

Медији играју одлучујућу улогу у подизању свести грађана о горућим проблемима, борби против стереотипа, промоцији интеркултуралности и праћењу рада државних институција. Сарадња медија и ромских невладиних организација
представља незаобилазан елеменат у процесу побољшања положаја ромске мањине и логичну везу два сектора који имају
велики број додирних тачака када је реч о њиховој улози.
Медија центар Београд реализује пројекат „Оснаживање
ромских НВО за комуникацију са медијима”, који финансира
Фондација за отворено друштво Србија и Фондација Института за отворено друштво Мађарска, у оквиру Ромског програма
и Програма јавног здравља (развијање капацитета ромског
цивилног сектора за учешће у процесима утврђивања јавних
политика, планирања буџета на националном и локалном нивоу и за контролу трошења буџетских средстава намењених за
спровођење ромских политика).
Циљ пројекта је да се оснаже капацитети ромских невладиних организација како би што успешније спроводиле медијске активности и што функционалније користиле медије у
процесу своје борбе за унапређење положаја Рома у друштву
и унапређење здравља ромске заједнице. Подизање видљивости рада ромских невладиних организација допринеће промени постојећих стереотипа. Овај пројекат представља логичан
наставак пројекта ПР радионице за ромске невладине организације.

Бесплатна публикација о запошљавању

Програмска координаторка ОКЗ „Романипен”, Емина Николић, истакла је да је током пилот фазе пројекта процес учења био
у оба смера и да се заснивао на размени међусобних искустава
на релацији реализаторке - мајке. Представница невладине организације „Мали принц”, Славица Васић, рекла је да ће добит од
пројекта имати цело друштво, а посебно ромска деца која ће добити једнаке шансе за почетак. Овај пројекат имао је своју пилот
фазу која је трајала од децембра прошле године до маја 2013. године. У пилот фази учествовало је 290 ромске деце, односно 180
породица из шест ромских насеља у Крагујевцу, Нишу и Суботицу.
А.Б.

Напредак у поштовању
људских права
Директорка Канцеларије за људска и мањинска права,
Сузана Пауновић, рекла је да је констатовано да људска права
у Србији имају узлазну путању, да имамо добар законодавни
оквир, добре стратегије, да смо формирали независне институције које су битне за унапређење људских права, али да и даље
постоје проблеми.
„Када је положај Рома у питању, Србија је направила значајне резултате. Смањена је стопа смртности ромске деце за
50 одсто у односу на 2005. годину, имамо 25 одсто више деце
уписане у први разред основне школе, урадили смо доста на
обезбеђивању докумената”, рекла је Пауновићева и додала да
предстоји велики посао. Према њеним речима, неопходно је
ојачати педагошке асистенте и здравствене медијаторе у ромским насељима, али и стандарде за расељавање неформалних
ромских насеља. Пауновићева је подсетила да је Канцеларија
иницирала формирање два савета - за праћење Декаде Рома
и унапређење њиховог положаја и републички савет који би
се бавио питањима националних мањина, а на чијем челу би
био премијер.
„Веома је битно да националне мањине које ће бити заступљене у том савету имају могућност да на највишем нивоу
дискутују о својим проблемима”, закључила је Пауновићева.
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Европа без граница - могућности размене Knоw-Hоw

МИГРАЦИЈЕ НАУЧНИХ И
ТЕХНОЛОШКИХ ТАЛЕНАТА

Како би смањила незапосленост и одговорила на демографске промене, Немачка отвара своје тржиште
рада и за раднике из других земаља Европске уније, али и ван ње. И даље недостају инжењери, лекари
и информатичари, па је Немачка увела „Плаву карту” како би привукла стручњаке из иностранства и
олакшала долазак висококвалификованој радној снази из земаља које нису чланице ЕУ

С

рбија тежи уласку у ЕУ и интеграцији са њеним слободним тржиштем као делом глобалне привреде, што уједно отвара могућности у размени знања и технологије у
инжењерској и ИТ бранши. О актуелној ситуацији у овим
областима у Немачкој и Србији било је речи на недавно
одржаном панелу „Европа без граница - могућности размене
Know-How”. Старење богатих друштава са Запада и конкуренција
са Истока ће у следеће две деценије довести до веома снажног
покрета миграција научних и технолошких талената ка снажним земљама, где нема довољно демографског потенцијала. Занимљив је и податак да ће до 2030. године Немачкој недостајати
шест милиона радника, показује најновија процена Савезне агенције за рад.

и да се, услед економске кризе, та земља суочава са великим приливом неквалификованих кадрова из других земаља Уније, који
су у потрази за радним местом. Незапосленост у Немачкој износи 7,1 одсто, што је испод просека у ЕУ - од 11,1 одсто. Немачкој
недостају доктори и медицински радници, као и инжењери у одређеним областима.
Како би смањила незапосленост и одговорила на демографске промене, Немачка ради на смањењу броја особа које напуштају
школовање и остају без квалификација, као и на повећању учешћа
старијих од 55 година и жена међу запосленима. Ради се и на
смањивању пореза и доприноса и повећању транспарентности
тржишта рада. Такође, ово тржиште се отвара и за раднике из
других земаља ЕУ, али и ван ње.
Шатнер је подсетио да је Немачка увела „Плаву карту” да би
привукла стручњаке из иностранства и олакшала долазак висококвалификованој радној снази из земаља које нису чланице ЕУ.
„Највећа препрека за долазак на немачко радно тржиште до
сада је био доказ о заради, који су радници из земаља које нису
чланице ЕУ морали да доставе. Минимална зарада је морала да
буде 66.000 евра годишње. То је сада измењено”, каже Шатнер и
напомиње да је немачка за квалификоване раднике из земље као
што је Србија повољније решење од одласка у, на пример, САД, јер
су наше привреде повезане и много је већа могућност за размену
знања и спречавање одлива мозгова. Наиме, људи из Србије се
често под окриљем немачких компанија које инвестирају у Србију
враћају, и то са унапређеним знањима и искуствима.

Немачкој потребни
високообразовани кадрови
Стабилни економски развој и ниска стопа незапослености почињу да делују: немачка предузећа се отимају за стручно особље,
пре свега у областима инжењерства, математике, информатике,
природних наука и технике. Нарочито су тражени машински инжењери, аутомобилски (и других превозних средстава) инжењери и електро инжењери. Немачка намерава да у следећих осам
година запосли чак 400 хиљада инжењера и научника, добрим
делом из имиграције.
На форуму намењеном инжењерима и ИТ стручњацима,
представник Немачке агенције за међународно посредовање кадрова, Бернард Алберт Шатнер (Bernhard Albert Schattner), истакао
је да је за проналажење радног места у тој земљи потребно знање
немачког језика, али да изузетака у одређеним случајевима има.
Ово се нарочито односи на сектор информационих технологија,
у којем је енглески језик императив, па све већи број намачких
компанија од својих запослених захтева минимално знање немачког које ће им помоћи у свакодневном животу, а не у послу.
Шатнер је навео да су Немачкој потребни високообразовани
кадрови, да Берлин настоји да омогући запошљавање и људима
који нису из Европске уније, а имају потребне квалификације, али
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Make it in Germany
Интернет портал „Make it in Germany” жели да стручњацима, који су заинтересовани да убудуће живе и раде у Немачкој,
олакша тај корак. На овом порталу су први пут сакупљене све
важне информације о животу и раду у Немачкој, а набројане су и области у којима постоји потражња за стручњацима.
Компактно је објашњено какве могућности Немачка нуди заинтересованим стручњацима и њиховим породицама, дају
се савети за питања као што су тражење посла, конкурисање
или пресељење у Немачку. Опција „Quick-Check“ омогућава
стручњацима да провере које визне одредбе важе за њихов случај и ко може да им буде од помоћи приликом тражења посла.
Овај портал је заједничка иницијатива Савезног министарства
привреде и технологије (BMWi), Савезног министарства рада
и социјалних послова (BMAS) и Савезне агенције за рад (БА).
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Језичка баријера
Председник Инжењерске коморе Србије, Драгослав Шумарац, представљајући Комору, навео је да је основана 2003. године
и сада има више од 23.000 чланова. Шумарац је казао да је Комора издала око 43.000 лиценци, од чега 46 иностраним инжењерима, међу којима има и оних из Немачке.
Представница ИТ кластера, Марина Благојевић, указала је на
недостатак ИТ стручњака у Србији, оценивши да у том сектору
углавном не постоје језичке баријере, будући да је могуће радити
из било ког дела света.

„Компаније у овом сектору се веома брзо развијају, што додатно усложњава проблем недостатка кадрова. Одлазак у иностранство је лична одлука, а ми се трудимо да овде створимо добре услове за оне који желе да остану. Настојимо и да што више
промовишемо ову професију међу будућим студентима, али и да
развијемо добру сарадњу и размену искустава са страним компанијама, да се позиционирамо као добар партнер. Идеја заједничког рада тимова из различитих земаља показала се као одлична”,
објашњава Марина Благојевић.

Иван Малић, из интернационалне компаније „Милбауер”
(Mühlbauer), која сада запошљава око 1000 људи у Србији, наглашава да су сви задовољни радом наших стручњака који су имали
прилике да у оквиру компаније стекну и интернационално искуство.

Маркетинг неопходан
Немачка је атрактивна због јаког тржишта рада, у односу
на друге земље. Међутим, ова земља ће у Индији, на пример,
морати да се потруди да би постала познатија као тржиште
са добрим перспективама за посао. Савита Мехта, са Универзитета у Њу Делхију, појашњава: „Друге земље се боље продају, позивају на сајмове или културне приредбе. Према мом
мишљењу, и Немачка би морала исто да ради како би постала
интересантнија за студенте и будуће послодавце”, каже Мехта.
Право на „Плаву карту” имаће и страни студенти у Немачкој,
уколико пронађу посао у својој струци годину дана по завршетку студија.

„Свака ИТ компанија прво отвори малу канцеларију у једној
земљи, па уколико је задовољна условима и кадром, наставља да
се шири. Чињеница да наша компанија овде запошљава велики
број људи говори у прилог квалитету наших ИТ стручњака”, каже
Малић и напомиње да његова компанија не захтева знање немачког језика, као и већина интернационалних компанија. Међутим, језичка баријера може да представља проблем у малим и
средњим компанијама, посебно ако су лоциране далеко од великих градских центара у Немачкој.

Плава карта
Оно што је за Сједињене Америчке Државе „Зелена карта”,
за Европу би требало да буде „Плава карта”. Одлуком Брисела из 2009. године, висококвалификованим радницима из земаља које нису чланице ЕУ требало би омогућити једнака права. Највећа препрека за долазак на немачко радно тржиште до
сада је био доказ о заради, који су радници из земаља које нису
чланице ЕУ морали да доставе. Минимална зарада је морала
да буде 66.000 евра годишње, што је сада измењено.
„Стручњаци су у Немачкој добродошли. Онај ко жели да
добије ‚Плаву карту‘ потребно је да приложи факултетску диплому и зарађује најмање 44.000 евра годишње. У том случају
добија радну дозволу, а после три године рада и неограничену
дозволу боравка. Право на рад, такође, имаће и брачни партнери који неће морати да достављају потврду о знању језика.
За докторе, инжењере и информатичаре, који су у Немачкој
посебно тражени, платни праг спуштен је на чак 35.000 евра”,
каже Шатнер.

Бесплатна публикација о запошљавању

Први немачко-српски сајам каријере одржан је у Југословенској кинотеци, и на њему су биле присутне фирме као што су
„Мерцедес Бенц”, „Бош”, „Фалке”, „Панасоник”, „Милбауер”, „Сименс”, „Пролетер” из Ивањице, „Сител”, Викторија група, „Гезе”, „Тренквалдер”, Центар страних језика „Невен“, Гете институт, Немачка
развојна агенција, Фондација „Хајнрих Бел“ и Национална служба
за запошљавање.
А.Бачевић
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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

