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Србије који раде и студирају у иностранству, тиме што ће им
представити водеће послодавце у Србији, као и нове могућности за
развој каријере

Заштита природне баштине

НАЦИОНАЛНО БЛАГО
КАО ТУРИСТИЧКИ
ПРОИЗВОД

Размена искустава и информација релевантних за развој туризма
и усавршавање запослених у националним парковима, само су
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У Студентском културном центру (СКЦ) у Београду,
одржан је други по реду сајам запошљавања под називом
„Back2Serbia”, јединствена манифестација која покушава
да привуче и окупи што већи број грађана Србије који раде
и студирају у иностранству, тиме што ће им представити водеће послодавце у Србији, као и нове могућности за
развој каријере. Манифестација је намењена и онима који
су у земљи и траже нове изазове у развоју своје каријере.
„Back2Serbia” је иницијатива тима људи из Србије и Европе
која за циљ има пружање информација свим српским држављанима, путем истоименог портала, о последњим економским трендовима у земљи, могућностима запослења,
актуелним отвореним позицијама,...
Словачка, Мађарска, Србија, Румунија и Бугарска су
земље које ће потписивањем споразума о сарадњи цивилног сектора, општина и локалних туристичких организација - управљача заштићених подручја и установа културе
бити укључене у мултипројекат „Дунавска ниска бисера”.
Активности овог међународног пројекта биће усмерене на
развој еко туризма, културе и руралног развоја, а циљ је
формирање туристичког производа намењеног туристима
са далеких дестинација, односно других континената.
Међу викенд туристима, Хрвати су у Србији на четвртом месту, а статистика бележи да се прошле године, махом
на Хрватском приморју, одмарало око пола милиона гостију
из Србије. Државни секретар задужен за туризам, Горан
Петковић, разговарао је у оквиру заседања Извршног одбора Светске туристичке организације Уједињених нација
(UNWTO), која је недавно одржана у Београду, са хрватским
министром туризма, Дарком Лоренцином, о унапређењу
сарадње у области туризма и јачању туристичког промета
између две земље.
На универзитетима у Србији студира мали број особа са инвалидитетом, иако је приметан пораст протеклих
година. Прецизних статистичких података нема, али се
процењује да је међу студентима свега неколико стотина
колега са инвалидитетом (око 500), показују подаци факултета и удружења студената са инвалидитетом у Србији.
Факултети углавном настоје да обезбеде приступ зградама и побољшају услове за учење, а неки у томе предњаче,
попут Правног факултета у Београду. Међутим, често настава и уџбеници нису прилагођени потребама студената
са инвалидитетом, што је углавном последица недостатка
средстава. У појединим случајевима, посебно када влада
велико интересовање за неки факултет, проблем представљају и опште квоте за припаднике мањина за упис студената који ће се финансирати из буџета. Финансирање и
упис студената обухваћени су афирмативном мером коју је
Министарство просвете први пут применило током уписа у
школску 2012/13. годину. Она предвиђа квоту од 2% места
на буџетском финансирању за студенте са инвалидитетом и
припаднике ромске мањинске заједнице, али се не дели на
подједнак број студената из обе групе, већ тих 2% представља укупну квоту. То је створило одређене проблеме, јер за
неке факултете влада веће интересовање, па укупна квота
од 2% није довољна и за особе са инвалидитетом и за Роме.
Редакција
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Српска грађевинска индустрија

НОВА ШАНСА
Српским грађевинским фирмама нуде се
послови у Ираку, чија би вредност само у првој
фази могла достићи 240 милиона долара, а до
краја године чак 1,5 милијарди долара

И

звођење грађевинских радова, стамбена привреда и
индустрија грађевинског материјала, били су некада једна од најекспанзивнијих и најпропулзивнијих
извозних приведних грана. Нажалост, српско грађевинарство, као и више од 30 делатности чије производе користи као средство за рад или материјал за изградњу или
уградњу у грађевинске објекте, данас дели судбину укупне привредне ситуације у земљи. Нова шанса за оживљавање привредне
гране, повезане са готово свим облицима живота и рада, стигла је
из Ирака.

Српским грађевинским компанијама је понуђено да граде
велике инфраструктурне и комуналне пројекте од Мосула и курдистанског Ербила на северу, преко Багдада, Киркука и Фалуџе,
све до луке Басре на југу. Вредност ових послова само у првој фази
би износила 240 милиона долара, а до краја године могла би бити
вишеструко увећана и достићи чак 1,5 милијарди долара. Да ли ће
српске фирме искористити ову шансу, зависи само од наше предузимљивости и организације, тврде Ирачани који желе српске раднике на својим градилиштима, као некада, када су пробијали огромну пустињу и градили хиљаде километара најквалитетнијих
путева, а у ирачким градовима подизали велелепне мостове, зидали зграде, електране... Само од ранијих ирачких послова Србија
је инкасирала 19 милијарди долара.
„Србија мора да искористи ову шансу и прва добије део колача, јер је фонд Ирака за инвестиције у овој фази већи од 120 милијарди долара”, изјавио је министар Велимир Илић, по повратку
делегације 45 српских привредника из Ирака. Циљ посете био је
ангажовање српске грађевинске индустрије, нарочито у области
станоградње, мостоградње, водопривреде, изградње ауто-путева
и електроенергетских објеката и реконструкције регионалне путне инфраструктуре. У разговору са домаћином, министром грађевине и становања Мохамедом ал Дераџијем, чуло се да су у Ираку

планирани велики инфраструктурни послови, а то поткрепљују:
42 пројекта за станоградњу, изградња 27 мостова, изградња 800
километара ауто-пута, као и поправка регионалне путне инфраструктуре у дужини од 2.740 километара. Ирачко тржиште сматра
се једним од најважнијих у региону. Планирани приход од продаје
нафте за 2013. годину је 250 милијарди долара, што је добар предуслов за покретање великих грађевинских пројеката.
За почетак, Србима су понуђена два пројекта вредна по 120
милиона долара - у грађевинарству и комуналијама. Позив да
ради у Ираку добио је стари ирачки партнер Југоимпорт СДПР. Ова
компанија, која тамо већ има представништво, биће вероватно и
носилац свих уговорених послова. Шансу за наступ у Ираку имају
и Саобраћајни институт ЦИП, Институт за путеве и Енергопројект,
Иван Милутиновић - ПИМ, као и приватна грађевинска предузећа
обједињена у конзорцијуму. То тврди и амбасадор Ирака у Београду, др Фалах Абдулсада, који је уверен да је посета пословних људи
одлична основа за почетак плодоносне сарадње између двеју земаља.

„Чинимо озбиљне напоре да вратимо српске компаније на
ирачко тржиште. Све области су отворене - посебно грађевина,
изградња мостова и путева и инфраструктура која је претрпела највеће штете од ратова и тешких разарања. Многи постојећи
пројекти су застарели и треба их проширити и развијати. Број
српских компанија које послују у Ираку данас се може мерити
прстима једне руке. Српски стручњаци су добродошли у Ираку,
а бројни ирачки инжењери који су дипломе стекли у бившој Југославији могу бити драгоцени сарадници у српским компанијама.
То је важан конто српске стране приликом њеног уласка на ирачко
тржиште. Могућности су пружене. Ирачко тржиште отворено је
за све, постоји легална конкурентност, а предност имају они који
понуде најквалитетније и најбоље. Српске компаније јесу заинтересоване, али се помало колебају. Свесни смо да су се велике бивше
југословенске фирме распале, неке су под стечајем, реорганизацијом или имају финансијске проблеме”, каже амбасадор.
Ирак је крајем седамдесетих имао једну од најјачих економија у региону, са савременом технологијом и научном базом, али
сада, након осам година рата и 13 година санкција, ирачка влада
своју земљу покушава обновити. Зато је издвојила енорман буџет,
који се оправдано сматра једним од најјачих у региону.
За Србију су посебно примамљиви послови изградње хиљаду
километара мреже савремених ауто-путева. Зато, како поручује
министар Илић, држава треба да помогне српским грађевинским
фирмама да се опораве и стану на ноге. Ако се грађевинарство
покрене, то ће бити инфузија за српску привреду. Како наше раднике највише брине безбедност, обилазећи градилишта чланови
наше делегације уверили су се да су она сигурна и добро чувана.
На њих могу да уђу само радници са посебним пропусницама.
СМЦ
(Извор: Вечерње новости)

Међународна сарадња на заштити природне баштине

НАЦИОНАЛНО БЛАГО КАО
ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОД

Размена искустава и информација релевантних за развој туризма и усавршавање запослених у
националним парковима, само су део заједничких активности земаља које учествују у реализацији
међународног пројекта „Дунавска ниска бисера“
Словачка, Мађарска, Србија, Румунија и Бугарска су земље
које ће потписивањем споразума о сарадњи цивилног сектора,
општина и локалних туристичких организација - управљача
заштићених подручја и установа културе бити укључене у мултипројекат „Дунавска ниска бисера”. Активности овог међународног
пројекта биће усмерене на развој еко туризма, културе и руралног
развоја, а циљ је формирање туристичког производа намењеног
туристима са далеких дестинација, односно других континената.

У складу са природом
Национални парк је подручје са већим бројем разноврсних природних екосистема од националног значаја, истакнутих предеоних одлика и културног наслеђа у коме човек
живи усклађен са природом. Намењен је очувању постојећих
природних вредности и ресурса, укупне предеоне, геолошке и
биолошке разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих активности у складу са начелима заштите природе и одрживог развоја. У националним
парковима дозвољене су активности којима се не угрожава
изворност природе, као и обављање делатности у функцији образовања, здравствено-рекреативних и туристичких потреба,
наставка традиционалног начина живота локалних заједница,
на начин којим се не угрожава опстанак врста, природних екосистема и предела.

Потписивањем споразума о сарадњи, ЈП Национални парк
„Ђердап” постало је референтни партнер у пројекту и намењена
му је улога координатора дела активности које се тичу „зелене”
туристичке руте и сарадње са другим заштићеним подручјима
укљученим у пројекат „Дунавска ниска бисера”. Споразум о сарадњи су у Кладову, пре почетка конференције комуникационе
мреже за регион слива Дунава „ДаНет”, потписали Иштван Силваши, председник Мађарског удружења за регионални и рурални
развој и координатор пројекта „Дунавска ниска бисера” и директор ЈП НП „Ђердап” Срђан Стефановић.
Осим представника овог мултипројекта, у раду конференције
учествовали су проф. др Едита Стојић Карановић, председница
међународног научног форума „Дунав - река сарадње”, Мариела
Валкова, члан интернационалног организационог комитета „ДаНет”, председник Општине Кладово Радован Арежина, представници ЈП „Београдска тврђава”, ЈП Национални парк „Ђердап”, ТО
Кладово, ХЕ „Ђердап” и Центра за културу Кладово.
Национални паркови заузимају посебно место у природној
баштини сваке земље. У Србији их има пет: НП Ђердап, НП Фрушка гора, НП Копаоник, НП Шар-планина и НП Тара. За управљање
сваким од националних паркова основано је посебно јавно предузеће. Својим укупним вредностима сви они надилазе границе
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Србије и укључени су у Европску федерацију националних паркова - ЕУРОПАРК.
Заштита природе и будући развој основ су и Споразума о сарадњи, који су током боравка у Црној Гори потписали директори
ЈП Национални паркови Црне Горе, Националног парка „Скадарско језеро” и ЈП Национални парк „Ђердап”, Раде Греговић, Зоран
Мрдак и Срђан Стефановић. Најважније заједничке активности
односе се на размену искустава и информација значајних за управљање заштићеним подручјем, развој туризма, учествовање на
семинарима и радионицама, усавршавање запослених и сарадњу
у реализацији различитих пројеката. Посета представника Асоцијације националних паркова и заштићених подручја Србије националним парковима Црне Горе била је прилика да се представе
активности, пројекти, зоне заштите, приоритетни задаци, начини
финансирања, структура запослених, али и разговара о проблемима у управљању заштићеним подручјима.
Програм тродневне посете садржао је и обиласке НП Скадарско језеро, где се разговарало о размени искустава и развоју туризма, НП Ловћен, где је било речи о унапређивању знања о статусу,
економским и социјалним утицајима у управљању заштићеним
подручјима, док је тема разговора у НП Биоградска гора била могућност успостављања сарадње.
						
СМЦ

Виртуелна еко тура
Ековиртур - е-водич кроз еко дестинације Србије представља јединствену виртуелну еко туру кроз заштићена подручја
Србије и намењен је андроид телефонима и уређајима. На овај
начин приказани су национални паркови Ђердап, Фрушка
гора, Тара и Копаоник, специјални резервати природе Увац и
Засавица, предео посебних одлика Власина и споменик природе Ђавоља варош. Водич чине интернет презентација на
српском и енглеском језику, на адреси www.serbiaecotour.rs и
андроид апликација која се бесплатно преузима скенирањем
кода са ове веб странице. Презентације садрже информације о
биљном и животињском свету, геолошким, геоморфолошким
и хидролошким карактеристикама одабраних заштићених
подручја са одговарајућим илустрацијама. Део презентације
чине и мапе са географским координатама, информације о активностима у природи, културно-историјским вредностима,
обичајима локалног становништва, етно производима, камповима, етно смештају и етно ресторанима, као и контакт информације чуварских служби, водича, смештаја и ресторана.
Интерактивна платформа Ековиртур иницирана је од
стране Центра за истраживачке и развојне пројекте „ЕкоДев”,
а пројекат су подржали Теленор фондација, Министарство финансија и привреде - Сектор за туризам и Туристичка организација Србије.

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

Технолошки вишкови у просвети

МАЊИ ФОНД ЧАСОВА

Министар просвете, науке и технолошког развоја, Жарко Обрадовић, рекао је да ће се тачан број оних
који ће бити могући технолошки вишак у просвети знати 15. августа, али да они неће остати без
посла, него ће имати мањи фонд часова

Н

еколико стотина чланова Уније синдиката просветних
радника протестовало је недавно испред зграде Министарства просвете и науке, због предложених законских решења у области образовања која ће без часова у
септембру оставити око 600 наставника.
„Није вишак њих 800 у Министарству просвете који не раде,
већ нас 1.000 који радимо. Толико људи ће овог и наредног септембра постати технолошки вишак”, рекао је Драган Матијевић,
председник Уније и подсетио да тај синдикат тражи да се број
ученика у одељењу ограничи на 25 само у првом разреду основне
и средње школе, а не у свим разредима, како је јавности представио министар просвете. Матијевић је истакао да у Србији у 70
одсто школа иде 10 одсто ђака, а у 30 одсто образовних установа
90 одсто ученика и напоменуо да је ово „протест за велике градове”. Матијевић је рекао да су овај захтев и захтев синдиката за
увођење обавезног средњег образовања у складу са Стратегијом
образовања Србије, док је у законима о којима тренутно расправљају републички посланици предложено да буде 30 ученика у
одељењу, а да средња школа не буде обавезна. На протесту је истакнуто да је у предлогу закона смањен недељни фонд часова у
основној школи са 32 на 25, али да нико не говори шта ће бити са
наставницима који буду остали без часова.
Министар просвете, науке и технолошког развоја, Жарко Обрадовић, одговорио је да ће се тачан број оних који ће бити могући
технолошки вишак у просвети знати 15. августа, али да они неће
остати без посла, него ће имати мањи фонд часова.
„Тачан број људи који ће остати могући технолошки вишак
биће познат 15. августа. Он ће бити неколико стотина и није тачно
да ће остати без посла, него ће остати са мањим фондом часова”,
рекао је Обрадовић новинарима у Скупштини Србије и додао да
Министарство покушава да сачува свако радно место и да се помогне запосленима да имају пун фонд часова.
„Предвидели смо решење којим ће људи запослени у просвети, када испуне један од услова отићи у пензију на крају школске
године и то ће нам помоћи да број људи који немају пун фонд
часова те предмете преузму и попуне фонд”, рекао је Обрадовић.
Говорећи о захтевима Уније просветних радника Србије који,
између осталог, траже да се број ученика по одељењу ограничи
на 25, министар је рекао да је нетачна теза да новац за то није
потребан.

Агенцијa за образовање и
васпитање
Предлоге четири просветна закона Влада Србије је усвојила почетком јуна и по хитном поступку послала их у
скупштинску процедуру. Једна од највећих измена коју доноси
предлог измена и допуна Закона о основама система образовања биће оснивање Агенције за образовање и васпитање.
У Министарству просвете кажу да је ова Агенција потребна, а у предлогу текста образлаже се да је сврха оснивања
„праћење испуњења општих принципа и циљева, остварења
стратешких праваца развоја и унапређења целокупног система образовања и васпитања”. Ово тело, које треба да почне са
радом 1. јануара 2016, формираће Влада.
У надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја налази се 17 школских управа. Постоје и два
завода - један се бави унапређивањем, а други вредновањем
образовања и васпитања. Ту су и три национална савета - један
за високо, други за средње стручно образовање и Национални
просветни савет. Независно ради и Комисија за акредитацију.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Не треба велика филозофија да се схвати да смањење броја
ђака у одељењима у овом тренутку изискује повећање броја запослених, а у једном броју школа нема ни одговарајућих просторних услова. Око 33 одсто школа већ има више од 26 ђака и ако
узмемо податак да око 16 одсто школа има мање од 15 ђака, онда
долазите у ситуацију да 50 одсто школа има од 16 до 25 ђака. То
је резултат демографске ситуације, постојеће мреже школа и механичког прилива становништва у одређене градове и то је проблем са којим се сада суочавамо и који морамо решити“, рекао је
Обрадовић.
Министар просвете је навео да су до 2008. године наставни
планови били конципирани тако да није било смањења броја
предмета, него њиховог повећања, што је довело до повећања
броја запослених који нису имали пун фонд часова. Обрадовић је
нагласио да је његово министарство увек отворено за разговоре,
али и да постоје разговори где се не желе чути аргументи.

Према његовим речима, ако би се број ђака ограничио на 25,
било би 2.800 нових одељења и скоро 8.000 извршилаца, а и под
претпоставком да се један број њих ангажује из реда постојећих
технолошких вишкова, неоспорно је да би требало примити нове
људе.
„А како то изгледа када нам се перманенто ставља до знања
и од неких људи одавде и из ММФ да је неодрживо да пада број
деце, а расте број запослених и да та диспропорција постаје све
већа”, подвукао је министар и додао да је ове године 6.835 ђака
мање, што је око 228 одељења.
Обрадовић је одбацио тврдње опозиције да предложени сет
образовних закона не нуди ништа ново и рекао да предлог закона
апсолутно унапређује цео систем.
„Претходни Закон о основном васпитању и образовању донет
је 1992. године, а закон о образовању одраслих није ни постојао. Не
могу разумети ту врсту критика да нема новог, а после се накнадно потврђује да има и те како”, рекао је министар просвете.
				
А.Б.
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Сајам запошљавања – Back2Serbia

НЕИСКОРИШЋЕН КАПИТАЛ
Манифестација покушава да привуче и окупи што већи број грађана Србије који раде и студирају у
иностранству, тиме што ће им представити водеће послодавце у Србији, као и нове могућности за
развој каријере

С

редином јуна, у Студентском културном центру (СКЦ) у
Београду, одржан је други по реду сајам запошљавања
под називом „Back2Serbia”, јединствена манифестација
која покушава да привуче и окупи што већи број грађана Србије који раде и студирају у иностранству, тиме
што ће им представити водеће послодавце у Србији, као и нове
могућности за развој каријере. Манифестација је намењена и онима који су у земљи и траже нове изазове у развоју своје каријере.
„Back2Serbia” је иницијатива тима људи из Србије и Европе која
за циљ има пружање информација свим српским држављанима,
путем истоименог портала, о последњим економским трендовима
у земљи, могућностима запослења, актуелним отвореним позицијама, као и свих других корисних информација у случају да
планирају да се врате у земљу и у њој запосле.
Сајам има подршку Министарства омладине и спорта, Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Националне
службе за запошљавање, док је едукативни партнер сајма и ове
године била ИТ академија, генерални спонзор - компанија HR
Solution, а сребрни спонзор - Microsoft Development Centar Srbija.

о нашим научницима у иностранству још 1988. године и за сада је
прикупио око 7.000 имена. Поређења ради, држава има званичну
базу од свега 600 имена. Овај професор Факултета организационих наука, некадашњи продекан, државни секретар за дијаспору
и саветник покојног премијера др Зорана Ђинђића, наглашава
да Србија спада у ред нација са највећом дијаспором у односу на
укупну националну популацију, што морамо да искористимо.
„Сунце никад не залази над јерменском дијаспором, рекао је
славни композитор Арам Хачатуријан. То се може рећи и за нас,
јер широм света данас живи око три милиона Срба. Имамо седам хиљада доктора наука, што је огромни научни, друштвени,
а на крају и финансијски капитал на располагању који је, нажалост, неискоришћен. Српски доктори наука у свету могу да чине
комплексну организацију виртуелног универзитета дијаспоре, а
окупљају се у заједници идентитета. Модел виртуелног универзитета дијаспоре омогућава трансформацију ‚одлива мозгова‘ у
прилив знања, експертизе и пословних шанси”, рекао је Филиповић и нагласио да држава треба да буде катализатор у процесу повратка, а треба регулисати и систем препознавања и признавања
њихових квалификација.

Подршка групе повратника
Сајам „Back2Serbia” има и подршку групе повратника „Repats
Serbia“, која броји преко 700 високообразованих стручњака који су
некада живели ван Србије и који су се у њу вратили.
„Одрасла сам у Немачкој, тамо завршила средњу школу и
факултет политичких наука. За време студија радила сам у различитим фирмама и на разним позицијама. Затим сам у Грчкој
завршила МБА и запослила се у грчкој компанији Intertranslations

Виртуелни универзитет дијаспоре
Упознајте државу Србију
Вукман Кривокућа, из Канцеларије за сарадњу са дијаспором
и Србима у региону, подсетио је окупљене да и даље имамо велики
проблем са „одливом мозгова”, који је створио праву малу армију
наших интелектуалаца у иностранству. По његовим речима, мора
још много да се ради на привлачењу стручњака у земљу, односно
на одржавању политичке и правне сигурности, на бољој сарадњи
са овдашњим банкама, смањењу бирократије и корупције и сл. Он
је нагласио да наши грађани и студенти који су у иностранству, а
желе да се у Србију врате, треба најпре да се упознају са начином
функционисања наше државе.
„Кроз програм ‚Упознајте државу Србију‘ неколико десетина
српских студената из иностранства имало је прилику да волонтира у институцијама Владе Србије и на тај начин се упозна са
радом у државној управи. Српски студенти који су на основним
или постдипломским студијама у иностранству упознали су се
са радом државне управе, тако што су провели три седмице на
пракси и специјализацији у министарствима у Србији. Друга фаза
подразумева волонтирање у локалним самоуправама. Они на овај
начин уче о функционисању наше државе и доносе нова знања”,
рекао је Вукман Кривокућа.
Јован Филиповић, извршни директор ГЕПС-а, организације
посвећене умрежавању српске интелектуалне дијаспоре, и сам
повратник из Америке, почео је да попуњава своју базу података
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У овом тренутку постоји велики позитиван притисак српске дијаспоре да се формира „виртуелни универзитет”. Наши
људи у иностранству желе и могу да помогну, имају приступ
скоро свим страним фондовима и међународним организацијама, постоје у свету многи пројекти за које се овде и не зна да
постоје или су информације расцепкане, недовољне… Највећи
број наших научника је у САД, Канади, Великој Британији и
Немачкој, али има их и у Аустралији, Јужној Африци, Швајцарској - чуло се између осталог на недавно одржаној промоцији
монографије „Менаџмент виртуелног универзитета дијаспоре
као комплексне организације”, др Јована Филиповића.
Овај професор Факултета организационих наука, који је
у Србији завршио машински факултет, затим магистрирао и
докторирао у САД, недавно је одбранио и другу докторску тезу
на Универзитету у Љубљани, на основу које је настала и ова
књига.
„Дијаспора није само неискоришћен национални ресурс,
већ и неправедно маргинализована заједница. Моја база података указује на чињеницу да практично не постоји област
(академска, истраживачка, културна, предузетничка или
спортска) у којој српска дијаспора није значајно заступљена.
Модел виртуелног универзитета дијаспоре омогућава трансформацију ‚одлива мозгова‘ у прилив знања, експертизе и пословних шанси. Код нас се виртуелни универзитет изједначава
са учењем на даљину, а то је само један сегмент, уз скупове, семинаре, трибине… Не схватамо да наши научници у свету вуку
са собом велики број пријатеља који, такође, припадају разним
еснафима, а захваљујући свима њима ми можемо да добијемо
одговор на буквално било које питање у сваком тренутку”, рекао је др Филиповић.

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

учествују на сајму, како би створиле свест о постојећем кадру на
тржишту и оствариле везе са потенцијалним запосленима у иностранству.

Корак без асистенције

као заступник за немачко говорно подручје. Компанија ме је
послала у Немачку да на самом тржишту развијам посао. Године
2010, преко факултета у Атини, добила сам понуду за позицију у
немачкој компанији у Београду и прихватила исту као могућност
повратка у Србију, бар на одређено време. Две године касније сам
се запослила у америчкој компанији у Београду”, пренела нам
је утиске о свом искуству у иностранству и разлоге због којих се
вратила у Србију Александра Мирић, из групе „Repats Serbia“. По
њеним речима, „Repats Serbia“ је изузетно привлачна прилика за
све учеснике, како за наше људе из иностранства, који свакако у
једном моменту размишљају о повратку у домовину, тако и за послодавце којима се пружа могућност да запосле кадар са интернационалним образовањем.
„Моја тренутна очекивања у вези са сајмом су вероватно другачија него што би била да још увек живим у иностранству. У том
случају, сајам би био добра прилика да се упознам са могућностима на српском тржишту и евентуално одлучим на повратак у
домовину. Моја тренутна очекивања се више крећу у правцу могућности да будем препозната као потенцијални запослени са
квалификацијама далеко ширим од оних стечених на претходном
радном месту. Под тим не подразумевам само знање страних
језика, већ првенствено интернационално искуство, које свакој
мултинационалној компанији, али и домаћим фирмама које планирају раст и развој својих пословних односа са иностранством,
може служити као темељ за надоградњу специјалистичког знања
потребног за њихове сврхе. Очекујем, такође, да ступим у директан контакт са што више компанија, како бих касније те контакте
могла претворити у потенцијалне пословне понуде”, прича Александра која сматра да би поред мултинационалних компанија и
српске фирме које планирају раст у скорој будућности требало да

„Сматрам да је у природи већине нас који смо провели дужи
период у иностранству, да барем понекад размишљамо о реалној могућности повратка у домовину. Обично останемо само при
размишљању, јер је повратак углавном корак без асистенције,
тј. у потпуности завистан од нас самих и наше сналажљивости при прикупљању информација и стварању контаката. Сајам
‚Back2Serbia‘ пружа баш ту асистенцију, која би могла да пресуди
да ли ће повратак у домовину остати само мисаоно поигравање
или реална могућност која ће се преточити у дело”, закључује
Александра Мирић.
Главни циљ сајма „Back2Serbia” је да привуче младе људе са
међународним образовањем и професионалним искуством, вољне да се врате у Србију и да им кроз контакт са компанијама на
дводневном сајму буде омогућена прилика да пронађу запослење
у својој земљи.
„Магистрирала сам у Сједињеним Америчким Државама.
Прелепо је што се у нашаој земљи организује једна оваква манифестација која окупља домаће и међународне компаније и све
људе који своје знање стечено у иностранству желе да примене у
својој земљи. То је знак да наша држава брине о нама повратницима који само желимо да доринесемо њеном развоју”, рекла је
Милена Петрић, која је већ пронашла позиције које би одговарале
њеном каријерном развоју.

На другој страни, Марко Милисављевић, студент политичких
наука, дошао је на сајам привучен компанијама, али га понуда
није задовољила.
„Нажалост, већина понуђених позиција је везана за информатички и телекомуникациони сектор, што је и разумљиво, с обзиром на чињеницу да већина младих стручњака из тих области
одлази у иностранство”, додао је Марко.
					
А.Б.

Повратак иноватора
Према подацима Унеска, и до 70 процената висококвалификованих стручњака из региона одлази у иностранство. У међувремену, многе земље региона покушавају да тај „одлив“ претворе у „прилив“, комбиновањем државних и приватних иницијатива. Према
подацима Светског економског форума, Србија је на другом месту у свету по броју одлазака младих, високоообразованих кадрова
који у својој земљи не могу да нађу адекватно запослење. Србија на тај начин губи новац који је уложен у њихово школовање, као и
допринос који би они могли дати када би остали у земљи. Један од разлога за овакво стање је и чињеница да европске земље имају
дефицит кадрова, пре свега из природних и техничких наука, а највећи број високообразованих миграната из Србије одлази у САД.
Располагање људским капиталом највишег квалитета је веома битно за развој сваке земље. Србија своје стручњаке у дијаспори може
да мотивише на повратак или да их „на даљину” укључи у развој. Овај процес назива се „прилив мозгова”, док је, у ствари, адекватнији
израз „повратак иноватора”. Охрабрују истраживања која показују да су високостручна лица много спремнија да се врате у земљу порекла, поготово ако су подстакнута да то учине у првој деценији након одласка у иностранство. Скоро 70 одсто спремно је да се врати,
али под одређеним условима, који подразумевају стварање повољног и атрактивнијег економског и друштвеног амбијента за повратак
и њихово активно укључивање на тржиште рада.
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Пословни бонтон

ПОНАШАЊЕ ЈЕ МОСТ ИЛИ ПРЕПРЕКА
Добри манири подразумевају висок степен самоконтроле. Контрола је знак зрелости, присебности,
знак разумевања и поштовања других. Контрола емоција је посебно значајна у пословном окружењу.
Препуштање изразито темпераментним реакцијама или претерано показивање емоција, може
угрозити поверење сарадника

Б

онтон (француски „добар тон”) се обично дефинише као
скуп општеприхваћених правила понашања у друштву.
Суштина бонтона је да се та правила и стандарди усвоје, тако да постану део властитог понашања. Пажња
и поштовање које указујемо људима у процесу комуникације су примарни показатељи грађанског васпитања и добре
воље. Правила понашања и протокол могу се поделити на одређене сегменте: понашање - манири, ословљавање - обраћање,
титулирање, поздрављање, пословни протокол, пословни морал
и пословни изглед.

ову титулу иде презиме особе којој се обраћа. Од културе, традиције, начина живота, обичаја, друштвеног уређења, зависи начин
ословљавања и титулирања.
Приликом представљања и упознавања, правила пословног
бонтона намећу следећи редослед поступака:
- Старија особа прва пружа руку млађој. При представљању
млађе особе старијој, млађа особа треба да устане.
- Жена прва пружа руку мушкарцу, иако је мушкарац дужан
да први речима поздрави жену. Жени се оставља могућност
да изабере начин поздрављања - руковањем, осмехом, климањем главе и слично.
- Млађа женска особа треба да устане при представљању старијој женској особи или особи значајнијег статуса у хијарархији компаније.
- Приликом представљања жени мушкарац који седи мора
устати.
- Особа која улази у просторију дужна је да прва поздрави
присутне.
- Приликом сусрета важно је представити особе које се не познају међусобно.
- Име и презиме (титулу у одређеним ситуацијама) треба
пажљиво и звучно изговорити. Ако је неким случајем пропуштен тренутак представљања, треба се сам представити
у најпогоднијем тренутку.

Пословни протокол
Понашање - манири
Понашање је активност, скуп одређених реакција, условљених биолошким, физиолошким, психолошким, социолошким и
другим факторима. Манири, као одређена правила понашања и
стандарди у опхођењу, уче се и стичу. Лична креативност и инвентивност појединца омогућавају да се манири трансформишу
у складу с временским и друштвеним током. Стандарди понашања, једнако као глас, говор и покрет, обележавају и одређују
једну личност. Начин понашања, манири, опхођење са људима,
могу представљати мост, али и препреку у комуникацији. Позитиван став привлачи људе, а одбојан, хладан, интровертан, неприступачан, упозорава на опрез.
За понашање су значајни рационални и емоционални елементи, при чему у пословној комуникацији преовладавају рационалне одлуке. Вештина комуницирања састоји се у проматрању
и препознавању људи и одабиру са киме се може, а са киме не
може сарађивати. Понашање је вештина постизања компромиса
и могућност успостављања коректних односа с већином.

Ословљавање, титулирање и
поздрављање
Ословљавање зависи од конкретне ситуације, тј. од доба
старости онога коме се треба обратити, да ли се обраћате особи
супротног пола, хијерархијских односа и др. Приликом упознавања прво треба представити мушку особу женској, или млађу
старијој. Уколико старија особа (по годинама, хијерархији) предложи – може се прећи на ословљавање именом или на “ти”.
У писаној комуникацији уобичајено је ословљавање са „Поштовани господине“ или само „Поштовани“, односно ако се обраћа
групи људи: „Поштоване колеге“, „Цењена господо“, „Поштовани
пријатељи“. Обраћање особама из неке струке може почети титулом, посебно ако су питању особе са специфичним занимањем.
Титулирање се може вршити према функцији коју неко обавља
или степену стручне спреме. Титула “доктор” није резервисана
само за лекаре, већ се односи на све докторе наука. Наравно, уз
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Службени протокол подразумева припрему, организацију и
примену пословне етикеције - бизнис етикеције, приликом пословних састанака, преговора, различитих врста скупова. Бизнис
етикеција захтева посебну врсту обраћања и ословљавања, титулирања, поздрављања. Пословни протокол налаже одређени распоред улажења у просторију и распоређивање у простору, начин
седења или стајања на коктелима и слично. Значајне личности
представљају се свима и позивају се да узму реч. Хијерархијски
однос успоставља се према: старости, полу, степену образовања,
социјалном и друштвеном статусу и др. Значајно је истицање
лидера и вође тима, директора или шефа, у смислу „првог међу
једнакима“.
Понашање у смислу истицања статуса није увек неопходно
у пословној комуникацији. Оно је значајно приликом доношења одлука, преузимања одговорности, кризних ситуација. Када
људи не поштују одређена правила понашања и пословни морал,
истицање разлика представља заштиту и опомиње непристојног
саговорника да постављену баријеру никако не може укинути.

Пословни морал
Пословни морал представља скуп утврђених критеријума
и начина понашања у оквиру пословног комуницирања. Стандарди у понашању и пословању успостављају се ради стварања
поверења које је гаранција сигурности у пословању. Држање пословне речи не захтева потписивање хрпе папира и докумената,
а представља један од кључних тренутака у пословној комуникацији. Једном дата реч мора се одржати, без обзира на евентуалне,
новонастале препреке.
Пословање које предност даје сигурности, поштовању дате
речи, поузданости, гаранција је дуговечности и увек добрих резултата. За пословни морал је важно: успостављање и неговање
трајних вредности, поштовање свих особа - сарадника и подређених, недопустива је злоупотреба хијерархијског и статусног положаја, вођење рачуна о интересима групе, тима и фирме, задовољавање потреба потрошача уз минимални ризик по њихову
сигурност, уочавање и решавање проблема, држање дате речи.
				
(Извор: biznisvodic.net)
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У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација
и управа
Б е о г ра д

ГРАДСКА ОПШТИНА
СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42

Административно - технички
послови за органе Градске
општине, у Одсеку за послове
Већа и председника Градске
општине
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
напредно знање рада на рачунару, 1
година радног стажа.

Послови писарнице и овере
преписа, потписа и рукописа

за рад у Одељењу за општу управу,
имовинско - правне и стамбене
послове, на одређено време од 6
месеци
3 извршиоца

Послови архивара

за рад у Одељењу за општу управу,
имовинско - правне и стамбене
послове, на одређено време од 3
месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
коришћење рачунара, најмање 6 месеци радног стажа.

Административно - технички
секретар

за рад у Одељењу за комуналне
послове и комуналну инспекцију,
на одређено време од 6 месеци

Административно - технички
секретар

за рад у Одељењу за грађевинску
инспекцију, на одређено време од
6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
најмање 6 месеци радног стажа.

Управно - правни послови

за рад у Одељењу за грађевинску
инспекцију, на одређено време од
6 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема (четворогодишње студије), завршен правни факултет, 1 година радног стажа.

Грађевински инспектор

за рад у Одељењу за грађевинску
инспекцију, на одређено време од
6 месеци
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УСЛОВИ: висока стручна спрема (четворогодишње студије), завршен грађевински или архитектонски факултет,
положен државни стручни испит, 3
године радног стажа.

ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Дактилограф

Административно - технички
радник (уписничар)

за рад у Служби за финансијске и
заједничке послове, на одређено
време од 6 месеци
УСЛОВИ: дактилограф I-а или I-б класе, најмање 6 месеци рада у струци.

Кафе куварица

за рад у Служби за финансијске и
заједничке послове, на одређено
време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: КВ радник или основна школа.
ОСТАЛО: Општи услови за сва извршилачка места: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан;
да има општу здравствену способност;
да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кривично дело које га
чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Пријаве са потребним доказима подносе се Управи Градске општине Стари град, на наведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, а о пријавама ће се одлучивати у року од 15 дана од дана истека
рока за оглашавање.

Јагодина

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме, економског или прехрамбеног
смера, гимназија, познавање рада на
рачунару, 6 месеци радног искуства и
положен стручни испит, да је кандидат држављанин Републике Србије,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве на оглас са доказима о
испуњавању општих и посебних услова из огласа, осим доказа о положеном
државном стручном испиту (оверена
фотокопија дипломе о школској спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, фотокопија
радне књижице, лекарско уверење,
доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кривично
дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима),
подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир.

Крушевац

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЈАГОДИНЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови обезбеђења и
противпожарне заштите зграде
Скупштине града
за рад у Одељењу за управу

УСЛОВИ: средња школска спрема IV степен стручне спреме, гимназија,
електротехничка (енергетска и за
расхладне уређаје), грађевинска, економско - трговинска, пољопривредна,
саобраћајна школа, техничка школа, 6
месеци радног стажа, положен државни стручни испит и испит противпожарне заштите. Поред посебних услова,
кандидат мора да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима
о испуњавању услова подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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35230 Ћуприја
Карађорђева бб (зграда суда)

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ВАРВАРИН

37260 Варварин, Трг Мирка Томића 5
тел. 037/787-171

Радник на пословима пореске
евиденције
на период од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња школа економског смера или
гимназија; познавање рада на рачунару; положен државни стручни испит;
шест месеци радног искуства.

Радник на рачуноводственим
пословима за месне заједнице
и друштвене организације о
чијем се раду стара општина
на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа економског смера;
познавање рада на рачунару; положен
државни стручни испит; шест месеци
радног искуства.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и опште
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услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву приложити: извод из
матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о стручној спреми; доказ о
положеном државном испиту; доказ о
радном искуству; уверење из казнене
евиденције да кандидат није осуђиван
и лекарско уверење. Сва документа
морају бити у оригиналу или оверене
копије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања. Лице за
контакт: Предраг Соколовић, број телефона: 037/787-171.

Ниш

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЖАЊ

37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33
тел. 037/841-325

Послови заштите животне
средине

за рад у Одсеку за инспекцијске
послове, са 50% радног времена,
на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
завршена технолошка школа - хемијско - технолошки техничар; једна година радног искуства на истим или сличним пословима. Уз пријаву доставити:
фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству;
лекарско уверење; уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Панчево

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за стручне послове
у области пољопривреде
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: пољопривредни или економски фалултет - VII/1
степен, 3 године радног искуства и
положен стручни испит за рад у државним органима. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да је пунолетан, да поседује општу
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској
управи. Пријаве на оглас, са доказима
о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, осим

доказа о општој здравственој способности и положеном стручном испиту за
рад у државним органима, подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова из огласа могу се
предати лично у Градском услужном
центру или поштом, на адресу: Градска управа Града Панчева, Трг краља
Петра I 2-4.

ва из огласа (у оригиналу или оверене фотокопије), подносе се у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас
за заснивање радног односа“.

Пож аревац

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОПШТИНСКА
УПРАВА КОВИН

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

26220 Ковин, ЈНА бр. 5
тел. 013/742-104, 742-268
факс: 013/742-322
e-mail: skupstina@kovin.оrg.rs

Инспектор за заштиту животне
средине

Радно место за здравствену и
социјалну заштиту, унапређење
људских и мањинских права и
финансирање јавних служби
УСЛОВИ: Посебни услови: VII степен
стручне спреме, економски факултет,
најмање 3 године радног искуства у
социјалној или здравственој области и
положен државни стручни испит.

Послови одбране, стручни
послови Општинског штаба за
ванредне ситуације и послови
противпожарне заштите

за рад у Одељењу за инспекцијске
послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII
степен стручне спреме, факултет заштите на раду, смер заштите животне средине, шумарски, биолошки или
пољопривредни факултет; три године радног искуства; положен државни
стручни испит.

Послови у области културе,
спорта, информисања и
социјалне заштите

за рад у Одељењу за друштвене
делатности

УСЛОВИ: Посебни услови: VI степен
стручне спреме, најмање 5 године
радног искуства, од чега 3 године на
руководећем радном месту, регулисана војна обавеза у трајању од 1 године,
познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит.
ОСТАЛО: Општи услови: да је лице
држављанин РС, да је пунолетно, да
има општу здравствену способност, 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 Општинској управи. Уз пријаву на оглас кандидат доставља: доказ
о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 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, уверење да се против кандидата не
води истрага, доказ о радном искуству,
доказ о положеном државном стручном
испиту. Доказ о испуњености услова у
погледу опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити
по коначности одлуке о избору, а пре
доношења решења о пријему у радни
однос. Пријаве на оглас, са доказима о
испуњавању општих и посебних усло-

УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија или економска школа - IV степен, једна година радног искуства;
положен државни стручни испит.

Радник на обезбеђењу

за рад у Одељењу за општу управу
и скупштинске послове
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема техничка или политехничка школа - IV
или III степен, завршен курс ППЗ, шест
месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву на оглас, извод
из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије,
лекарско уверење, доказ о прописаној
стручној спреми, доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државним
органима. Избор кандидата извршиће
се у року од 15 дана од дана истека рока
за оглашавање. Пријаву са документацијом поднети на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска 2, 12000
Пожаревац. Ближа обавештења у вези
са огласом могу се добити у Градској
управи Града Пожаревца, канцеларија
бр. 38 и на број телефона: 012/539-651.
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Администрација и управа / Трговина и услуге

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124
тел/факс: 012/661-128

Послови ликвидатуре

за рад у Општинској управи, у
Одељењу за финансије у Великом
Градишту
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају
одговарајуће
образовање:
високо
стручно образовање економског или
финансијског смера и радно искуство
од најмање 1 године, као и положен стручни испит за рад у државним
органима, познавање рада на рачунару, као и познавање рада у програму РИНО. Лице које се пријављује на
оглас, поред доказа о испуњавању
услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе да испуњава
услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.
Уз пријаву са биографијом подносе се
следећа документа, у оригиналу или у
овереној фотокопији: диплома којом се
потврђује стручна спрема; радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених
(издат на наовом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у
„Службеном гласнику РС“, бр. 20/09);
уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци); уверење Полицијске управе да лице 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 (издато након објављивања огласа).
Рок за подношење пријава је осам дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или у фотокопији овереној у суду или
општини, као и непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Општине Велико
Градиште, начелнику Општинске управе, 12220 Велико Градиште, Житни трг
1, са назнаком: „За оглас“. Додатне
информације могу се добити на број
телефона: 012/662-124.

Сомбор

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

Оглас објављен 29.05.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: координатор канцеларије за младе, поништава се у
целости.
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Ужице

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

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

Приправник - референт за
техничке послове

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: завршена средња школа
техничке струке. Поред оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању, кандидат уз пријаву треба да
достави и доказе о испуњености општих услова за рад у државном органу: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству РС; доказ
о општој здравственој способности;
доказ да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас“.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И
ДРУШТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ

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

Послови канцеларија градских
управа
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен државни испит, радно искуство 6
месеци. Кандидат треба да испуњава и
услове предвиђене у чл. 6 Закона о радним односима у државном органу: да је
држављанин РС; да има општу здравствену способност; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети
следећа документа, у оригиналу или у
овереној фотокопији: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван; лекарско уверење; диплому о стеченој стручној спреми; радну књижицу.
Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено,
на горенаведену адресу, са назнаком:
„За оглас“. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узети у разматрање.
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РЕЗЕРВАТ УВАЦ ДОО

31320 Нова Варош
Трг војводе Петра Бојовића 3
тел. 033/64-198

Помоћни радник - портир
УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду Републике Србије,
да лице није кривично осуђивано, да
поседује возачку дозволу „Б“ категорије и да поседује дозволу за управљање моторним чамцем издату од
стране надлежног органа.

„SECURITAS SERVICES“ DOO
11070 Нови Београд
Милентија Поповића 9
тел. 011/2284-050

Сарадник на пословима
безбедности и заштите на раду
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолог противпожарне заштите,
познавање рада на рачунару, возачка
дозвола „Б“ категорије, положен стручни испит из безбедности и здравља на
раду, пожељно знање страног језика,
радно искуство од 3 године. Кандидати треба да се јаве на број телефона:
060/222-31-13, лице за контакт: Зоран
Јовановић. Рок за пријаве је 8 дана од
дана објављивања.

АГЕНЦИЈА ЗА ДИЗАЈН
„СМАРТ АРТ“

21000 Нови Сад, Народног фронта 65
тел. 062/223-747
е-mail: smart.аrt@live.com

Агент продаје веб пакета
на одређено време, за рад у
Београду
5 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на занимање,
пожељно искуство у маркетингу и продаји, знање рада на рачунару. Конкурс
је отворен 30 дана. Заинтересовани
кандидати пријаве на конкурс шаљу на
мејл адресу или се јављају на горенаведени број телефона.

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СТР „ДУЛЕ“

„INDEX“ DD SUBOTICA

Трговац

на одређено време до три месеца
3 извршиоца

Припремач и продавац
пекарских производа

УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме у траженом занимању или лица
без обзира на врсту и степен стручне
спреме, са радним искуством на наведеним пословима, пожељно познавање
рада на фискалној каси. Након истека
пробног рада - могућност заснивања
радног односа на неодређено време.
Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на број телефона: 069/2206-898.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне
спреме у било ком занимању, познавање рада на фискалној каси, мађарски
језик - средњи ниво, радно искуство у
продаји у прехрамбеној струци, рад у
сменама, обезбеђена исхрана, пробни
рад 3 месеца. Јавити се на горенаведени број телефона Карољу Еветовићу.
Рок за пријаву је до 03.07.2013. године.

11080 Земун, Тошин бунар 19
тел. 069/2206-898

ЗУР КРОЈАЧКИ
САЛОН „ЈОВАНА“
ПРЕДУЗЕТНИК
БОСИЉКА ДАРАБОШ

24000 Суботица, Сегедински пут 7/А
тел. 065/2526-050

24000 Суботица, Корзо 7
тел. 064/501-22-14

Шивач

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме,
текстилне струке, 12 месеци радног искуства на индустријским шиваћим машинама - обавезно на ибердек и вендлир
шиваћој машини, пробни рад 1 месец.
Јавити се на број телефона: 064/501-2214 - Босиљки Дарабош. Рок за пријаву је
30 дана од дана објављивања.

„МАРФИН БАНК“ АД

11000 Београд, Далматинска 22

Најорганизованији малопродајни ланац у Србији
ШТАМПА СИСТЕМ
Булевар Милутина Миланковића 19, Нови Београд
Оглашава слободно радно место

ПРОДАВАЦ
Локације:
Београд, Крушевац, Лесковац, Врање, Неготин, Параћин,
Ћуприја, Бор, Гајдобра, Савино Село
Задаци радног места:
• љубазност и услужност према купцима
• тачност и ажурност у вођењу евиденције
• праћење асортимана и трендова потреба купаца
• поштовање принципа активне продаје
• одговорност за пословање малопродајног објекта
Услови за кандидате:
• III и IV степен стручне спреме
• познавање рада у продаји, пожељно искуство на истим или сличним
пословима
• познавање рада на рачунару
• комуникативност и дружељубивост
• способност поштовања процедура и утврђених правила
• спремност улагања додатног напора у циљу реализације посла
Уколико сматрате да сте:
• комуникативни и вешти у раду са купцима
• организована и одговорна особа од интегритета
• упорни и истрајни у ономе што радите
Нудимо Вам:
• могућност креативног рада у стимулативном окружењу
Уколико сте заинтересовани да постанете део нашег тима, пошаљите Вашу радну биографију и пропратно писмо.
Контактирани ће бити само кандидати који на основу утврђених критеријума
уђу у ужи избор.
Рок за конкурисање: 31. јули 2013.
Молимо Вас да пријаве шаљете на адресу: Булевар Милутина Миланковића 19,
Нови Београд
Напомена: град за који конкуришете
За: конкурс за продавца

Агент директне продаје
уговор о посредовању
5 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на занимање,
предност имају кандидати са радним
искуством у директној продаји. Кандидати треба да се обрате свом саветнику
ради додатних информација. Конкурс
је отворен до 04.07.2013. године.

ЈАХТИНГ КЛУБ „КЕЈ“

11070 Нови Београд, Ушће бб
тел. 011/3160-216

Ауто-механичар

на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне
спреме, познавање и рад на моторима - дизел, радно искуство у струци
од 12 месеци, пробни рад 1 месец. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс слати
поштом или на е-mail: pravna.sluzba@
progalvano.com.

ФКС „АЛФА ЛИРА“

11070 Нови Београд, Виктора Новака 3

Мушки и женски фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
занимање: фризер, радно искуство најмање 5 година, рад у сменама, пробни рад месец дана. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Кандидати се јављају искључиво на број телефона: 064/2506-684. Лице за контакт:
Снежана Кладарић.
26.06.2013. | Број 523 |
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Грађевинарство
и индустрија
„М.О.Н. МОНТАЖА“ ДОО
11213 Београд, Ковилово 5
e-mail: monmontaza@gmail.com

Дипломирани машински
инжењер
смер термотехнике

Дипломирани машински
инжењер

смер металних конструкција

Дипломирани грађевински
инжењер
смер хидротехнике

УСЛОВИ: да кандидат испуњава здравствене критеријуме, да није кривично гоњен, најмање десетогодишње
искуство у струци, да има искуства
у изради понуда и вршењу контроле
документације, као и праћење динамике одрађивања посла и вођење грађевинског дневника, положен стручни
испит, возачка дозвола „Б“ категорије,
спремност на тимски рад. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве и CV доставити
поштом на горенаведену адресу или на
e-mail: monmontaza@gmail.com.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ГЕОТЕХНИКУ И
ИНЖЕЊЕРИНГ
„ГЕОСОНДАЖА“ ДОО

време, од 09,00 до 17,00 сати; заснивање радног односа на неодређено
време. Конкурс је отворен до попуне
радних места. Лице за контакт: Јелена
Илић. Заинтересовани кандидати треба
да доставе пријаве са биографијом на
наведену мејл адресу.

Дипломирани инжењер
геологије

„ЛИТОПАПИР“ ДОО

Византијски булевар 32/5
Медиана, Ниш
тел. 064/1850-941
е-mail: geosondaza@gmail.com

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

4 извршиоца

Вођа машине за израду
папирних кеса
4 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне
спреме, пожељно али није неопходно
радно искуство.

Шеф одржавања
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне
спреме, пожељно радно искуство.

Референт за спољну трговину

Јуниор верификациони
инжењер

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне
спреме, радно искуство није неопходно, пожељно познавање енглеског
језика.

11000 Београд, Голсвортијева 35
е-mail: jobs@hdl-dh.com

Рашка, Старовласовска бб

Опис посла: програмирање хардвера и
кодовање.

Технолог производње у
млекари

Јуниор аналогни инжењер

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

Опис посла: програмирање хардвера и
кодовање.

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.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смерови електроника или
рачунарска техника, енглески језик виши ниво, познавање програма: UNIX,
VHDL/VERILOG; радно искуство није
неопходно.

Технолог производње у пекари

Сениор аналогни инжењер

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

Опис посла: програмирање хардвера и
кодовање.

10 извршилаца

10 извршилаца

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.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смерови електроника или
рачунарска техника, енглески језик
- виши ниво, познавање програма:
UNIX, VHDL/VERILOG, више од 3 године радног искуства у области аналогног
пројектовања.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да се јаве на следеће бројеве телефона: 020/332-030 и 036/732511 или да пошаљу пријаву на е-mail:
finagronp@ptt.rs.

ОСТАЛО: Место рада: у седишту фирме Београд - Врачар и организационој
јединици у Ћуприји (кандидати ће бити
ангажовани у складу са могућностима
да прихвате место рада), пуно радно
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Вођа штампарске машине

HDL DESIGN HOUSE

10 извршилаца

„ФИНАГРО” ДОО РАШКА

32000 Чачак, Хајдук Вељкова 52
тел. 032/303-910
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Технолог
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне
спреме, пожељно радно искуство, али
није неопходно.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати
пријаве и CV могу доставити кадровској
служби или на e-mail: pravnasluzba@
litopapir.rs. Конкурс је отворен 30 дана
од дана објављивања. Уговор о раду
закључује се на период до годину дана,
са могућношћу продужења у зависности од потреба посла и квалитета
рада кандидата.

„COOPER STANDARD“ DОО
11070 Нови Београд
Владимира Поповића 38-40

Процесни инжењер

на екструдирању/на завршној
обради
2 извршиоца
Место рада: Сремска Митровица
УСЛОВИ: завршен технички факултет;
искуство у производној компанији и
познавање захтева који владају у аутоиндустрији је предност; течно знање
енглеског језика и познавање напредних рачунарских програма је обавезно,
као и комуникативност и добре организационе способности.

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

Грађевинарство и индустрија / Медицина

Основна задужења: дефинисање процеса и увођење инжењерских промена у производњи; припремање и
иновирање процесне документације
(радних упутстава, листа параметара,
приручника који се односе на опрему,
планова контроле, FMЕА, TPM, LEAN);
обука оператера, пословођа и техничара на пољу техничких и технолошких
питања, припрема и извођење тестова; припремање и надгледање планова
имплементације мера који се односе на
унапређење ефикасности процеса, квалитета производа и смањење шкарта.

Конструктор алата за
екструдирање

2 извршиоца
Место рада: Сремска Митровица
УСЛОВИ: завршен машински факултет;
искуство у производној компанији и
познавање захтева коју владају у аутоиндустрији је предност; течно знање
енглеског језика и познавање напредних рачунарских програма (Solid Wоrks,
Solid Wоrks Simulation) је обавезно, као
и комуникативност и добре организационе способности.
Основна задужења: дизајн алата и
опреме за екструдирање гуме, у складу са потребама интерних и екстерних
клијената; вођење евиденције о променама у процесу рада и производима
које настају су у складу са захтевима
клијената; контакти са клијентима како
би се идентификовале потребе и захтеви који се односе на предложени пројекат или алат; контакти са клијентима
како би се идентификовали постојећи и
могући проблеми; извештавање о свим
врстама неусаглашености са захтевима које се могу десити у производном
процесу; креирање плана инспекције
и одржавања алата, као и надгледање
извршења плана.

Инжењер квалитета

Место рада: Сремска Митровица
УСЛОВИ: диплома техничког факултета; искуство у међународној производној компанији, познавање ISO TS
16949:2009 захтева и метода и алата контроле квалитета као што су 8D,
SPC, FMEA, PPAP, АPQP, MSA представља предност; течно знање енглеског
и добро познавање немачког или француског језика, као и познавање рада на
рачунару је обавезно.
Основна задужења: анализирање проблема,
обезбеђивање
поштовања
стандарда квалитета, припремање,
извршавање и координирање примене корективних и превентивних мера;
учествовање у процесу унапређења
квалитета производа и процеса; спровођење контроле квалитета процеса
рада и производа у складу са планом,
извештавање о резултатима, праћење
извршавања мера унапређења у погледу времена, активности, ефективности,
ефикасности и подношење финалних
извештаја; пружање подршке произ-

водњи и решавање проблема који се
односе на квалитет; односи са клијентима, заступање потреба клијената у
интерним и екстерним активностима
које се односе на квалитет.
Нудимо вам прилику да постанете део
тима који почиње наше активности у
Србији, могућност да будете обучавани,
подршку да искажете своје потенцијале
и да се даље усавршавате у стимулативном међународном окружењу. Уколико себе видите у претходном опису,
позивамо вас да пошаљете биографију
на енглеском језику на е-mail: posao.
srbija@cooperstandard.com,
наводећи
позицију за коју конкуришете, најкасније до 10. јула 2013. године. Биографију можете предати и у просторијама
Националне службе за запошљавање
Сремска Митровица, као и на адреси:
Променаде 13, Сремска Митровица.
Молимо вас да уз биографију доставите
и изјаву о пристанку на обраду и пренос
података о личности. Обавештавамо
вас и захваљујемо на разумевању што
ће бити контактирани само кандидати
који буду ушли у ужи избор.

настава из трансфузиологије); у току
школовања два семестра одслушан,
одвежбан и положен предмет трансфузиологије; просечна оцена на студијама већа од 08,00, односно одличан или
врло добар успех; знање једног светског језика.

Високи струковни
физиотерапеут/виши
физиотерапеут

за рад у Служби за физикалну
медицину и рехабилитацију
УСЛОВИ: висока здравствена школа
струковних студија или виша медицинска школа, смер за физиотерапеуте; положен државни испит. Пожељни
услови: просечна оцена на студијама већа од 08,00, искуство у раду са
децом, не краће од 3 године и искуство
у рехабилитацији деце оболеле од ретких болести.

Медицинска сестра - техничар
за Педијатријску клинику
3 извршиоца

Mедицина
ИНСТИТУТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“

11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-108

Лабораторијски техничар

за рад у Одсеку за клиничку хемију
и хематологију
УСЛОВИ: виша или средња медицинска
школа, смер лабораторијски техничар;
просечна оцена на студијама већа од
08,00, односно одличан или врло добар
успех; положен стручни испит и након
завршетка средње медицинске школе
уколико је завршио вишу медицинску
школу; познавање рада на рачунару;
знање једног светског језика; организационе способности. Пожељан услов:
најмање 3 године рада у педијатријској
лабораторијској дијагностици.

Виши радиолошки техничар/
струковни медицински
радиолог
УСЛОВИ: висока/виша медицинска школа, смер радиолошки техничар; положен
државни испит; знање једног светског
језика. Пожељан услов: просечна оцена на студијама већа од 08,00, искуство
у класичној, интервентној и ЦТ радиолошкој дијагностици у клиничком раду
са децом, не краће од 2 године.

Трансфузијски техничар

за рад у Одељењу за трансфузију
крви
УСЛОВИ: висока или виша медицинска
школа или V степен (двосеместрална

УСЛОВИ: висока/виша/средња медицинска школа, педијатријског или
општег смера; просечна оцена већа
од 08,00, односно одличан или врло
добар успех; положен државни испит;
искуство у клиничком раду са децом, не
краће од 2 године, искуство у раду са
децом у јединици педијатријске интензивне неге, знање једног светског језика.

Медицинска сестра - техничар
за Клинику за дечију хирургију
3 извршиоца

УСЛОВИ: висока/виша/средња медицинска школа педијатријског или
општег смера; положен државни испит;
искуство у клиничком раду са децом, не
краће од 1 године, искуство у раду са
децом у јединици педијатријске интензивне неге, просечна оцена на студијама већа од 08,00, односно одличан или
врло добар успех; знање једног светског језика.
ОСТАЛО: За сва радна места предвиђен
је пробни рад од 6 месеци. Кандидати
уз пријаву подносе: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о
завршеној високој/вишој или средњој
школи; оверено уверење о положеном
стручном испиту у складу са Законом
о здравственој заштити, за здравствене раднике; доказ о испуњености свих
осталих услова за наведена радна места; лекарско уверење, препоруке су
пожељне.
Напомена: Лекарско уверење мора
бити издато од диспанзера медицине
рада, којим кандидат доказује здравствену способност без ограничења за
рад на наведеном радном месту. Рок за
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подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“,
односно на сајту Министарства здравља. Пријаве слати на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и
детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја
Дакића 6-8, Нови Београд, са назнаком:
„За оглас за радно место (навести радно место за које се подноси молба)“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-345

Специјалиста ортопедије
вилица
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет
и специјализација ортопедије вилица, положен стручни испит. Кандидати
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз
пријаву се подносе оверене фотокопије
дипломе о завршеној специјализацији
ортопедије вилица, фотокопија дипломе о завршеном стоматолошком факултету, уверење о положеном стручном
испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и потврда
да се против лица не води судски поступак и да није осуђивано. Пријаве са
потребном документацијом достављати
у затвореним ковертама на горенаведену адресу, правна служба, са назнаком:
„За конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска
школа, положен стручни испит, IV степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, диплому о завршеној
школи, диплому о положеном стручном
испиту, лиценцу и држављанство. Рок
за пријаву је 8 дана.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентску
предност
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УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Лекар специјалиста анестезије
са реаниматологијом,
за потребе Службе
кардиохирургије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, завршена специјализација из анестезије са
реаниматологијом, познавање најмање
једног светског језика. Пробни рад од
3 месеца. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс
за пријем лекара специјалисте анестезије са реаниматологијом за потребе
Службе кардиохирургије - један извршилац“. Приликом пријаве на конкурс,
кандидати су дужни да доставе следећа
документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском
факултету; оверену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверену фотокопију дипломе о завршеној
специјализацији из анестезије са реаниматологијом; оверену фотокопију радне
књижице. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Дипломирани молекуларни
биолог
УСЛОВИ: завршен природно - математички факултет, одсек биологија,
звање: дипломираног молекуларног
биолога и физиолога, просечна оцена
на основним студијама 09,00 или више,
потврда о волонтирању, писмо препоруке са временом проведеним на раду
и оценом рада кандидата током волонтирања, уколико их кандидат поседује.
Предност ће имати кандидати са завршеним или уписаним докторским студијама из биомедицинских наука. Пробни рад од 3 месеца. Пријаве се шаљу у
затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на
конкурс за пријем дипломираног молекуларног биолога и физиолога“. Приликом пријаве на конкурс, кандидати су
дужни да доставе следећа документа:
кратку биографију; фотокопију личне карте; оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену
фотокопију радне књижице; потврда о
волонтирању, писмо препоруке са временом проведеним на раду и оценом
рада кандидата током волонтирања,
уколико их кандидат поседује. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

Виши физиотерапеут

физиотерапеут,
положен
стручни
испит. Пријаве се шаљу у затвореној
коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс
за пријем вишег физиотерапеута, на
одређено време по основу замене“.
Приликом пријаве на конкурс, кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију
личне карте; фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију радне књижице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу
замене

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Лице за безбедност и здравље
на раду и опште послове
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен правни факултет; познавање
рада на рачунару; положен испит за
стицање сертификата за службеника за
јавне набавке; положен стручни испит
о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља
на раду. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе и уверења (сертификата за службеника за јавне набавке,
односно уверења о положеном стручном испиту о практичној обучености за
обављање послова безбедности и здравља на раду); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

на одређено време по основу
замене

Виша медицинска сестра техничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
виша медицинска школа, смер виши

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
завршена виша медицинска школа
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општег смера; положен стручни испит
за вишу медицинску сестру - техничара.
Кандидат уз пријаву - биографију треба
да достави: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи општег смера; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту
за вишу медицинску сестру - техничара; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег
смера; положен стручни испит за медицинску сестру - техничара. Кандидат уз
пријаву - биографију треба да достави:
оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи општег смера;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничара; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ
ЦЕНТАР УЖИЦЕ

31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Ариље

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Бајина
Башта
3 извршиоца

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Косјерић

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Нова
Варош

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Чајетина
2 извршиоца

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Пожега
3 извршиоца

Специјалиста ургентне
медицине

на, електронским путем или поштом на
горенаведене адресе, обраћају особи
за контакт: Слађани Натошевић.

за рад у ОЈ Дом здравља Ужице

Доктор медицине

за рад у ОЈ Општа болница Прибој
2 извршиоца

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

Доктор медицине

за рад у ОЈ Општа болница
Пријепоље
2 извршиоца

Дипломирани фармацеут - шеф
апотеке

Доктор медицине

за рад у ОЈ Општа болница Ужице

Специјалиста ургентне
медицине

за рад у ОЈ Општа болница Ужице
УСЛОВИ: За доктора медицине: VII степен стручне спреме, положен стручни
испит и најмање 6 месеци радног искуства у пружању здравствене заштите;
за специјалисту ургентне медицине:
VII/1 степен стручне спреме, положен
специјалистички испит из ургентне
медицине и најмање 6 месеци радног
искуства по положеном специјалистичком испиту. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском
факултету; оверену копију о положеном специјалистичком испиту из одговарајуће области; оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству након
положеног стручног испита, односно
специјалистичког испита на пословима
пружања здравствене заштите; кратку биографију. Пријаве са потребном
документацијом и прецизном назнаком
на које радно место се конкурише, слати на горенаведену адресу. На основу
чл. 36 Закона о раду и чл. 18 Правилника о систематизацији и организацији
Здравственог центра Ужице, пробни рад је 2 месеца. Одлуку о пријему
донеће директор Здравственог центра
Ужице. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КЛАДОВО

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Ужице
4 извршиоца

5 извршилаца

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

Виша медицинска сестра техничар
УСЛОВИ: завршена виша медицинска
школа - VI степен, општи смер, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.

на одређено време, најдуже до 12
месеци
3 извршиоца

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Сјеница

Доктор медицине

Медицинска сестра - техничар

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

Доктор медицине

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

5 извршилаца

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

Специјалиста анестезије са
реанимацијом

за рад у ОЈ Дом здравља
Пријепоље

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ „КОВИН“

Медицинска сестра - техничар

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Прибој

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

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 телефо-

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: доктор медицине - фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, уверење
о положеном стручном испиту; за радно
место: виша медицинска сестра - техничар - фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (VI степен) општи
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смер, звање: виша медицинска сестра - техничар, уверење о положеном
стручном испиту; за радно место: медицинска сестра - техничар - фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми
(IV степен), звање: медицинска сестра - техничар, уверење о положеном
стручном испиту. Пријаве са потребним
доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

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

Офталмолог

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

31000 Ужице
Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Виши физиотерапеут

за рад у ОЈ Општа болница Ужице,
на одређено време ради замене
запослених на породиљском
одсуству
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
смер за вишег физиотерапеута, положен стручни испит и најмање 6 месеци радног искуства на пословима пружања здравствене заштите.

Медицинска сестра - техничар

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

ДОМ ЗДРАВЉА „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.

ЗУ АПОТЕКА „УРИЕЛ 4“
Кикинда, Краља Петра I 67
тел. 063/7797-497

Апотекар

2 извршиоца
Опис посла: издавање и справљање
лекова по рецептури.
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани
фармацеут, познавање рада на рачунару и енглеског језика (почетни ниво).
Остали услови у договору са послодавцем. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горенаведени број
телефона, лицу за контакт: Снежани
Вуковић.
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ЗДРАВСТВЕНИ
ЦЕНТАР УЖИЦЕ

за рад у ОЈ Општа болница Прибој,
на одређено време ради замене
запослене на породиљском
одсуству
УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар
општег смера - IV или VI степен стручне спреме, положен стручни испит и најмање 6 месеци радног искуства на пословима пружања здравствене заштите.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе: оверену фотокопију одговарајуће дипломе о завршеној
средњој или вишој медицинској школи/
вишој физиотерапеутској школи; оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; потврду о радном
искуству након положеног стручног
испита на пословима здравствене
заштите; кратку биографију. Пријаве
са потребном документацијом и прецизном назнаком на које радно место
се конкурише, слати на горенаведену
адресу. На основу чл. 36 Закона о раду
и чл. 18 Правилника о систематизацији
и организацији Здравственог центра
Ужице, пробни рад је 2 месеца. Одлуку
о пријему донеће директор Здравственог центра Ужице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
„АЛЕКСИНАЦ“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Радник на одржавању зелених
површина
за рад у Техничкој служби, на
одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена основна школа. Кандидат уз
пријаву треба да достави: 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 бити разматране.
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Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85
тел. 0230/81-005
е-mail: svvracipravna@gmail.com

Спремачица
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чл.
24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005 и 54/2009), кандидат
треба да испуњава и услове прописане Правилником о систематизацији
радних места Специјалне болнице за
психијатријске болести „Свети Врачеви” Нови Кнежевац, да има завршену
основну школу - I степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи; извод из
матичне књиге рођених и фотокопију
личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Документа доставити на горенаведену
адресу установе, са назнаком: „За оглас
за пријем у радни однос спремачице“
или лично предати у правну службу
болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧИ“
Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85
тел. 0230/81-005

Медицинска сестра - техничар
при неуропсихијатријској
служби установе
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чл.
24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005 и 54/2009), кандидат
треба да испуњава услове прописане
Правилником о систематизацији радних места Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачи“ Нови
Кнежевац, IV степен стручне спреме,
завршена средња медицинска школа и
положен стручни испит; да је кандидат
држављанин РС. Уз пријаву са биографијом кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству и фотокопију
личне карте. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас
за пријем у радни однос медицинске
сестре - техничара“ или лично предати у правну службу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
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ОПШТА БОЛНИЦА
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Раде Кончара 9

Доктор медицине

за рад у Служби за гинекологију и
акушерство, са пробним радом од
3 месеца

УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија; виша или
средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит; искуство у
раду након положеног стручног испита
са пацијентима на ортопедији од најмање 12 месеци.

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање: доктор медицине, положен
стручни испит.

за рад у Служби за психијатрију, са
пробним радом од 3 месеца
3 извршиоца

Гинеколошко - акушерска
сестра

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; звање: доктор медицине; положен
стручни испит.

за рад у Служби за гинекологију и
акушерство, са пробним радом од
3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија; виша или
средња медицинска школа гинеколошко - акушерског смера; положен стручни испит; искуство у раду у породилишту од најмање 6 месеци.

Доктор медицине

за рад у Служби за гинекологију
и акушерство, Одељење за
неонатологију, са пробним радом
од 3 месеца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање: доктор медицине, положен
стручни испит.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за
интерну медицину са
дерматовенерологијом, са пробним
радом од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија; виша или
средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит.

Доктор медицине

за рад у Служби за
пнеумофтизиологију, са пробним
радом од 3 месеца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање: доктор медицине, положен
стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за
пнеумофтизиологију, са пробним
радом од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија; виша или
средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит; искуство у
раду након положеног стручног испита
од најмање 12 месеци.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за ортопедију, са
пробним радом од 3 месеца

Лабораторијски техничар

за рад у Служби за трансфузију
крви, са пробним радом од 3
месеца
УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија; виша
или средња медицинска школа лабораторијског смера, положен стручни
испит; искуство у раду након положеног стручног испита на пословима
лабораторијског техничара од најмање
6 месеци.

Лабораторијски техничар

Доктор медицине

за рад у Служби за лабораторијску
дијагностику, са пробним радом од
3 месеца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; звање: доктор медицине; положен
стручни испит.

УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија; виша
или средња медицинска школа лабораторијског смера; положен стручни
испит; искуство у раду након положеног стручног испита на пословима
лабораторијског техничара од најмање
6 месеци.

Медицинска сестра - техничар

Возач моторних возила

за рад у Служби за општу
хирургију, са пробним радом од 3
месеца
2 извршиоца

за рад у Служби за техничке и
друге послове, са пробним радом
од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија; виша или
средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит; искуство у
раду након положеног стручног испита
са пацијентима на хирургији од најмање 24 месеца.

УСЛОВИ: КВ возач или радник са ССС
или КВ радник са поседовањем возачког испита „Ц“ категорије.

за рад у Служби за општу
хирургију, са пробним радом од 3
месеца
2 извршиоца

Доктор медицине

за рад у Служби за анестезиологију
са реаниматологијом, са пробним
радом од 3 месеца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; звање: доктор медицине; положен
стручни испит.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за нефрологију са
центром за дијализу, са пробним
радом од 3 месеца
УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија; виша или
средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит; искуство у
раду након положеног стручног испита
од најмање 12 месеци.

Референт за управљање
комуналним и медицинским
отпадом

за рад у Служби за техничке и
друге послове, са пробним радом
од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Спремачица

за рад у операционој сали, са
пробним радом од 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа,
искуство у раду у операционим салама.

Праља лабораторијског посуђа
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа,
завршена обука за рад са инфективним
медицинским материјалом.

Гинеколошко - акушерска
сестра

Доктор медицине

за рад у Служби за патолошко
- анатомску дијагностику, са
пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; звање: доктор медицине; положен
стручни испит.

за рад у Служби за гинекологију
и акушерство, Одељење за
неонатологију, са пробним радом
од 3 месеца
УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија; виша
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или средња медицинска школа гинеколошко - акушерског смера; положен
стручни испит; искуство у раду са новорођенчадима најмање 6 месеци.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
17520 Бујановац
Бујановачка бања
тел. 017/651-292

ОСТАЛО: Kао доказe о испуњености
услова, кандидати су дужни да достаМедицинска сестра - техничар
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом
на одређено време до 90 дана
пребивалишта, односно боравишта,
потписану од стране кандидата; овеУСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
рену фотокопију дипломе о завршесредња медицинска школа - општи
ној одговарајућој школи која; овересмер, положен стручни испит.
ну фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (за послове за које
Физиотерапеут
је потребно); потврду о траженом
на одређено време до 90 дана
искуству, односно завршеној обуци;
уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
лице и о дужини чекања на посао (за
виши физиотерапеут, високо обранезапослена лица) или потврду послозовање - основне струковне студије
давца да је кандидат у радном одно- струковни физиотерапеут, положен
су, и то на одређено или неодређено
стручни испит.
време (за лица у радном односу). Изабрани кандидати биће дужни да прилиОСТАЛО: Кандидати су дужни да достаком заснивања радног односа доставе
ве следећу документацију:САЈМОВИ
пријаву са
лекарско уверење, као доказ о здравкратком биографијом - CV, диплому о
ственој способности за рад на пословима за чије обављање заснивају радни
стручној спреми, уверење о положеоднос. Рок за подношење
пријаваслужба
је 8
ном стручном испиту, извод из матиНационална
дана од дана објављивања у публикачне књиге рођених, уверење о држацији „Послови“. Пријаве
са доказима о
за запошљавање
вљанству и лекарско уверење. Докази
испуњености услова огласа достављају
о испуњености огласом предвиђених
се поштом на адресу: Општа болница
услова достављају се у оригиналу или у
Лесковац, Раде Кончара 9 или непоовереном препису. Конкурс је отворен
средном предајом у Одељењу за прав8 дана од дана објављивања у публикане послове Опште болнице Лесковац,
цији „Послови“. Пријаве се достављају
са назнаком: „За оглас за пријем у радна адресу: Специјална болница за
ни однос“. Неблаговремене пријаве или
пријаве које не садрже тражене доказе
рехабилитацију Бујановац, Бујановачка
о испуњености услова неће бити размабања, 17520 Бујановац, тел. 017/651тране. Право учешћа немају лица која
292, а могу се доставити и непосредно
су засновала радни однос на неодређеу служби за ОКП.
но време.

„FM PHARM“ DОО

24000 Суботица, Браће Радића 74
e-mail: fmkanc@open.telekom.rs

Радник у производњи
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
фармацеутски техничар или хемијски
техничар фармацеутске технологије,
возачка дозвола „Б“ категорије, пробни
рад 6 месеци. Радне биографије доставити на e-mail: fmkanc@open.telekom.
rs, у року од 7 дана од дана објављивања.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

ДОМ ЗДРАВЉА
„МАЛИ ЗВОРНИК“

15318 Мали Зворник, Рибарска 25

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, радно искуство од најмање годину дана.
Пожељно је да кандидат има положен
возачки испит „Б“ категорије. Пријаве
слати на адресу установе или директно
у управу Дома здравља, сваког радног
дана, у времену од 07,00 до 15,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ „ТИМОК”

19000 Зајечар, Сремска 13

ЗАПОШЉАВАЊА
Лабораторијски техничар

за рад у Одељењу за санитарну
хемију и екотоксикологију у
Центру за хигијену и хуману
екологију, на одређено време од 3
месеца

Опис послова: преузима узорке и радне налоге из одсека за пријем узорака;
припрема узорке и обавља све послове из делокруга рада лабораторијског
техничара на пословима физичке,
физичко - хемијске и хемијске анализе воде за пиће, животних намирница и
предмета опште употребе према одговарајућим методама и са одговарајућом
опремом; припрема узорке и обавља
све послове из делокруга рада лабораторијског техничара на пословима
физичке, физичко - хемијске и хемијске
ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
анализе отпадних и површинских вода,
11306 Гроцка
ваздуха и аероседимента према одговарајућим методама и са одговарајућом
Српско-грчког пријатељства 17
опремом; ради на пословима припреме
узорака крви и урина за одређивање
Доктор специјалиста
токсичних метала; ради на припререндгенолог
ми узорака за одређивање алкохола у
крви и урину; дужан је да примењује
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснипроцедуре упутства и методе система
вање радног односа утврђених законом,
квалитета; у свом раду користи рачунар за обраду података; ради и друге
кандидат треба да испуњава и следеће
послове од интереса за Завод по налогу
потребне услове: завршен медицински
шефа Одељења, техничког руководиофакултет - VII/2 степен стручне спреца, помоћника директора за квалитет и
ме, положен специјалистички испит за
директора Завода; за свој рад је одгорендгенолога, положен стручни испит,
варан шефу одељења, техничком руколиценца за рад. Заинтересовани канводиоцу, помоћнику директора за квадидати уз пријаву подносе следећу
литет и директору Завода; дужан је да
документацију: диплому о завршеној
врши фер и непристрасна испитивања,
стручној спреми, диплому о завршеној
без предрасуда и не може да прихвата поклоне или други вид специјалног
специјализацији, диплому о положеном
служба због извођења лаборатотретмана
стручном испиту, лиценцу заНационална
рад, фоторијских
копију личне карте и краткузабиогразапошљавањеиспитивања.
фију. Како достављену документацију
УСЛОВИ: Поред општих услова за
не враћамо кандидатима, иста не мора
заснивање радног односа, утврђених
бити оверена. Одлука о избору кандизаконом, кандидати треба да испуњадата биће објављена на огласној табли
вају и следеће посебне услове: средња
Дома здравља, а информације се могу
школска спрема, смер хемијски или
добити у правно - кадровској служби
фармацеутски техничар, са или без
Дома здравља.
искуства у струци. Заинтересовани
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кандидати преко Одељења за опште
и правне послове Завода, уз пријаву
прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама,
кратку биографију (CV), са адресом,
контакт телефоном, мејл адресом. Рок
за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас” или лично доставити Одељењу
за опште и правне послове, на адресу
Завода. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, кандидат је дужан да
достави лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се прима. Одлука о избору
кандидата биће објављена на огласној
табли Завода и на сајту Завода, а све
потребне информације могу се добити
у Одељењу за опште и правне послове.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и посебне услове: средња медицинска школа,
одсек лабораторијски техничар, са или
без искуства у струци. Уз пријаву доставити: копије доказа о испуњености
услова конкурса; кратку биографију
са адресом, контакт телефоном и мејл
адресом - Одељењу за опште и правне
послове Завода, на наведену адресу, са
назнаком: „Оглас за лабораторијског
техничара“ Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити
разматране, а кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа кандидат
је дужан да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за
послове за које се прима.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ „ТИМОК“

19000 Зајечар, Сремска 13

Лабораторијски техничар

за рад у Центру за микробиологију,
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: рад на пословима узорковања болесничког и другог материјала;
провера тачности података са лабораторијским упутом или другим документом
у току узорковања и пријема; обављање
свих послова из делокруга лабораторијских техничара у бактериолошкој,
паразитолошкој и серолошкој лабораторији; рад на припреми и засејавању
узорака; спровођење даљег лабораторијског процеса у циљу идентификације
узрочника и евентуалне израде антибиограма; контролисање стерилизације у аутоклаву у сувом стерилизатору и вођење евиденције о томе; рад
на припремању реагенса; учествовање
у изради периодичних извештаја; евидентирање и обрађивање узорака који
су донети за микробиолошку анализу; израда субкултивације, прављење
микроскопских препарата и обављање
осталих послова у процесу детекције и
идентификације бактерија; вођење евиденције о резултатима завршних анализа; брига о хигијени радног простора; рад на административним задацима
и другим пословима по налогу главног
лабораторијског техничара, односно
начелника Центра; обављање послова по налогу главног лабораторијског
техничара, односно начелника Центра; за свој рад одговоран је главном
лабораторијском техничару, начелнику
Центра, помоћнику директора за медицинске послове и директору Завода;
извршилац је дужан да примењује процедуре и упутства система квалитета;
одговоран је за вршење фер и непристрасних испитивања, без предрасуда и не може да прихвата поклоне или
други вид специјалног третмана због
извођења лабораторијских испитивања.

14253 Осечина, Болничка 13-15
тел. 014/3150-014

Доктор медицине

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
завршен медицински факултет и положен стручни испит. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о завршеном VII/1 степену
стручне спреме, медицински факултет; уверење о положеном стручном
испиту (оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; уверење надлежног
суда да кандидат није осуђиван. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на конкурс“, са
навођењем радног места.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ”
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци Кличевац

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит за самостално обављање послова дипломираног
фармацеута. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV,
диплома траженог факултета, потврда
о положеном стручном испиту. Кандидат се прима у радни однос са пуним
радним временом, на одређено време
у ЗУ Апотека „Пожаревац”, са могућношћу прерастања у радни однос на
неодређено време. Рок за подношење
пријава је до 03.07.2013. године.Особа
за контакт: Иван Лазаревић, број телефона: 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА
ДЕСПОТОВАЦ

35213 Деспотовац, Савез бораца 74
тел. 035/614-245
факс: 035/611-276

Специјалиста ортопедије
вилица

на одређено време до повратка
запослене са специјалистичких
студија
УСЛОВИ:
завршен
стоматолошки
факултет, положен стручни испит,
завршене специјалистичке студије
из области ортопедије вилица, радно
искуство у струци након положеног
стручног испита од најмање 5 година.
Документација: оверена фотокопија
дипломе о завршеном стоматолошком
факултету, оверена фотокопија потврде о положеном стручном испиту, оверена фотокопија дипломе о завршеним
специјалистичким студијама из области
ортопедије вилица, потврда о радном
искуству за рад на пословима који се
траже огласом, извод из матичне књиге
рођених, биографија са адресом и контакт телефон. Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично,
радним данима, правној служби Дома
здравља, у времену од 07,00 до 14,00
часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ
26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/832-552

Специјалиста интерне
медицине
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет, положен стручни испит и положена специјализација из интерне медицине.
Заинтересовани кандидати дужни су
да поднесу: пријаву са биографијом;
доказе о испуњавању услова (диплома медицинског факултета, уверење о
положеном стручном испиту и диплома
о завршеној специјализацији из интерне медицине - оверене фотокопије);
потврду о евентуалном искуству на
истим пословима.

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
положен стручни испит. Заинтересовани кандидати дужни су да поднесу: пријаву са биографијом; доказе о
испуњавању услова (диплома медицинског факултета, уверење о положеном
стручном испиту - оверене фотокопије); потврду о евентуалном искуству
на истим пословима.
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Медицинска сестра - техничар
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
завршена средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит.
Заинтересовани кандидати дужни су
да поднесу: пријаву са биографијом;
доказе о испуњавању услова (диплома
о завршеној средњој медицинској школи и уверење о положеном стручном
испиту - оверене фотокопије); потврду о евентуалном искуству на истим
пословима.
ОСТАЛО: Наведену документацију поднети у року од 8 дана од дана објављивања. Документација се доставља
Служби за опште и правне послове
Опште болнице Вршац, на горенаведену адресу.

Пољопривреда и
ветерина
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.

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 1

Извршилац за пољопривреду,
анализу и статистику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен пољопривредни факултет агроекономски смер, радно искуство 1
година, познавање рада на рачунару.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију радне књижице; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; оверену фотокопију дипломе;
уверење о некажњавању. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

рност
Национална служба
за запошљавање
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ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120

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

Б е о г ра д

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

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа, васпитачки смер, без обзира на радно искуство,
да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са
децом, уверење о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених (фотокопија), уверење
о држављанству (фотокопија), уверење
да кандидат није осуђиван - установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања, на адресу установе,
поштом или лично, у времену од 09,00
до 15,00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а

Оглас објављен 06.03.2013. годиКада се образовно-васпитни рад
не у публикацији „Послови“,
остварује на језику националне
поништава се за радно место:
мањине, осим услова из става 1 овог
медицинска сестра - приправник,
члана, лице мора да има и доказ о
на одређено време до 24 месеца.
знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана докаОСНОВНА ШКОЛА
зују се приликом пријема у радни
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
однос и проверавају се у току рада.
11000 Београд, Мештровићева 19
Доказ о испуњености услова из става
тел. 011/2463-227
1, тач. 1) и 4) и става 2 овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а
Спремачица
из става 1 тачка 2) овог члана пре
2 извршиоца
закључења уговора о раду. Доказ из
става 1. тачка 3) овог члана прибаУСЛОВИ: Кандидат мора да испуњавља установа.
ва услове из чл. 120 Закона о основаЗапосленом престаје радни однос
ма система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11):
ако се у току радног односа утврди
да има I или II степен образовања, да
да не испуњава услове из ст. 1 и 2
има физичку и здравствену способовог члана или
ако одбијеЗАПОШЉАВАЊА
да се подСАЈМОВИ
ност за рад, да није осуђиван правосвргне лекарском прегледу у надлежнажном пресудом за кривична дела
ној здравственој установи.
која су законом сметња за рад у школи; да има држављанство Републике
Србије. Извод из казнене евиденције
прибавља школа, лекарско уверење

Први утисак је
најважнији –
будите
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
испред свих
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изабрани кандидат доставља приликом
закључења уговора о раду. Доставити:
пријаву на конкурс, диплому или оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству (оригинал) - не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (оригинал) - не старије од
6 месеци. Пријаве се достављају на
адресу школе у затвореним ковертама,
поштом или лично. Ближе информације могу се добити на број телефона:
011/2463-227.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

гом. Кандидат који буде изабран обавезан је да накнадно достави оригинале
или оверене фотокопије горенаведених докумената и прибави здравствено
уверење. Све пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености
формалних услова, слати на наведену адресу Београдске филхармоније,
са назнаком: „За оглас“. Кандидати су
дужни да доставе тачне адресе на којима бораве, у супротном достављање
одлука о избору кандидата сматраће се
извршеним објављивањем на огласној
табли установе. Информације на бројеве телефона: 011/3282-977, 3285-900 и
на адресу електронске поште: pravno@
bgf.cо.rs.

Редовни професор за ужу
научну област Рачуноводство
и пословне финансије управљачко рачуноводство

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Редовни професор за ужу
научну област Статистика
и математика - операциона
истраживања

Редовни професор за ужу
научну област Етнологија антропологија

УСЛОВИ: научни назив доктора наука
и способност за наставни рад. Поред
наведених услова, кандидати треба
да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Критеријума
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за
стицање звања наставника и сарадника на Економском Факултету у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова достављају се на
наведену адресу Факултета, соба бр.
139, у року од 15 дана од дана објављивања.

БЕОГРАДСКА
ФИЛХАРМОНИЈА

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

Организатор маркетинга
УСЛОВИ: стечено високо образовање
на ФМУ, ФДУ, правном факултету, економском факултету, факултету политичких наука, ФОН, филозофском или
филолошком факултету на студијама
другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, знање једног светског језика, радно искуство
од најмање једне године. Кандидати
треба да доставе: кратку биографију,
фотокопију дипломе, фотокопију уверења о држављанству и фотокопију
важећег уверења да нису под истра-

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу
научну област Археологија

на одређено време од пет година
(реизбор)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Ванредни професор за ужу
научну област Школска
педагогија

на одређено време од пет година
(унапређење)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област
Класичне науке

на одређено време од пет година
(реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Предност имају
кандидати чије је тежиште истраживања антропологија фолклора, антропологија популарне културе, методологија - семиотика и структурализам.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Предност имају
кандидати чије је тежиште истраживања латинска лингвистика.

Доцент за ужу научну област
Историја ликовних уметности и
архитектуре
на одређено време од пет година
(унапређење)

Редовни професор за ужу
научну област Етнологија антропологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира,
способност за наставни рад. Предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања народна религија Срба и
национална етнологија/антропологија религија.

Редовни професор за ужу
научну област Социологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Ванредни професор за ужу
научну област Етнологија антропологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област
Римска историја

на одређено време од пет година
(реизбор)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Наставник страног језика за
ужу научну област Енглески
језик
на одређено време од четири
године (реизбор)

на одређено време од пет година
(реизбор)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Предност имају
кандидати чије је тежиште истраживања политичка антропологија и визуелна антропологија.

УСЛОВИ: високо образовање првог
степена у одговарајућој области, најмање два стручна, односно научна
рада из одговарајуће научне области
објављена у часописима или зборницима са рецензијом (од којих један може
бити замењен стручним преводом) или
објављен уџбеник, приручник, речник,
односно монографија и способност за
наставни рад.
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ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05) и Статута Факултета. Пријаве
кандидата са прилозима (биографија
са неопходним подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документација), доставити на наведену адресу
Факултета.

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

Конкурс објављен 16.05.2012.
године у публикацији „Послови”, поништава се за радно место:
наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја, предмет: Дизајн
урбаног простора, са пуним радним временом, на период од пет
година.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце” могу се преузети у правној служби или са сајта
Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).
Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу
којих се може сагледати да ли и како
влада материјом наставног предмета за
који конкурише.
Под радовима за уметничке предмете
подразумева се од 5 до 10 оригиналних
радова или фотографија радова који се
не могу поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова
реализованих на одређеном месту или
за одређене потребе. Под оригиналним
радовима подразумевају се и пројекти
у свим областима који нису реализовани.
Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања.
Пријаву на конкурс, комплетан образац 2 са попуњеним или непопуњеним
пољима, потребну документацију којом
доказују испуњеност конкурсних услова и радове, учесници конкурса подносе правној служби Факултета, на адресу: Факултет примењених уметности
у Београду, Београд, Краља Петра 4,
у времену од 10,00 до 14,00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор:

Наставник (сва звања) за
ужу уметничку област Дизајн
ентеријера и намештаја,
предмети: Стилска унутрашња
архитектура 1 и 2, на одсеку
Дизајн ентеријера и намештаја
са пуним радним временом

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
11251 Остружница
тел. 011/8071-264, 8070-113

Оглас објављен 27.03.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: наставник биологије,
на одређено време, са 80% радног
времена, поништава се у целости.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању ванредног
професора за предмет:
Теорија и методика рукомета,
ужа научна област Теорија и
технологија спорта и физичког
васпитања
избор у звање ванредног
професора врши се за период од 5
година

Наставник у звању доцента за
предмет: Теорија и методика
фудбала, ужа научна област
Теорија и технологија спорта и
физичког васпитања
избор у звање доцента врши се за
период од 5 година

ОСТАЛО: Кандидати треба да ипуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона
о вискоком образовању РС и да имају
завршен факултет спорта и физичког
васпитања. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОШ „СУТЈЕСКА“

11080 Земун, Задругарска 1
тел. 011/2611-796

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11): 1. да има одговарајуће образовање прописано чл. 47 Акта о организацији и систематизацији - КВ радник
- IV степен стручне спреме или квалификовани радник; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. да има
држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из чл. 120 став
1 тач. 1 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања 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 школа. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
слати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Документа се прилажу у
оригиналу или у овереној фотокопији.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.
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ОШ „СУТЈЕСКА“

11080 Земун, Задругарска 1
тел. 011/2611-796

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава
следеће услове: 1. завршена основна школа; 2. лекарско уверење; 3.
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. да
има држављанство Републике Србије.
Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1 и 4 подносе се се уз пријаву
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2
пре закључења уговора о раду. Доказ
из става 1 тачка 3 прибавља школа.
Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: оверен препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи и уверење о
држављанству. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати
на адресу школе.

ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ

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

Наставник историје

са 60% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у
складу са чл. 8 ст. 2 и 4 и чл. 120 ст. 1
тач. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији. Кандидат поред стручне
спреме треба да испуњава и следеће
услове: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ доставља кандидат
пре закључења уговора), да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа), да има држављанство Републике Србије. У складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат мора имати образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат је дужан да
уз пријаву поднесе следећа документа: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-

них; доказ о испуњености услова из
чл. 8 ст. 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу Гимназије.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање
и на радно место редовног
професора за ужу научну
област Наука о врењу
Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
или редовног професора за
ужу научну област Трговинско
пословање
редовни професор се бира на
неодређено време, ванредни
професор на одређено време од
пет година

Наставник за избор у звање и
на радно место ванредног или
редовног професора за ужу
научну област Пољопривредна
техника
редовни професор се бира
неодређено време, ванредни
професор на одређено време од
пет година

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора за ужу научну
област Биохемија

на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање и
на радно место доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Примењена
зоологија и рибарство

на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање и
на радно место доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Агроекологија

на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање и
на радно место доцента за ужу
научну област Машинство у
пољопривреди
на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање
и на радно место доцента за
ужу научну област Анатомија и
физиологија домаћих и гајених
животиња
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање
и на радно место наставника
страног језика за ужу научну
област Стручни језик (предмет:
Немачки језик)
на одређено време од четири
године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет (група за немачки језик и књижевност), способност за наставни рад.
ОСТАЛО: остали услови предвиђени су
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, списак радова, диплома
о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом документа у оригиналу или у овереном
препису, не старија од шест месеци),
достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду - Земуну,
Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

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

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну
област Хемија животне средине
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из научне области за коју се
бира и други услови утврђени чл. 64
и 65 Закона о високом образовању и
Статутом Хемијског факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом
дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25
тел. 011/2163-532

Наставник електротехнике

на одређено време, са 30% радног
ворноствремена

–

УСЛОВИ: VII степен
стручне спреме,
Национална
служба
дипломирани инжењер електротехниза
запошљавање
ке, дипломирани инжењер електронике, професор електротехнике, да
кандидати имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања, држављанство Републике
Србије.

Административни радник
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен, правно - биротехничке, економске струке или гимназија, коришћење пословног софтвера,
да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања, држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Шанса
Рок за пријављивање
за младе је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми и фотокопију уверења о држављанству. Ближе
информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 011/2163-532.

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАРИЈА МУНЋАН“

Бор

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ“
19320 Кладово, 22. септембра 13
тел. 019/808-068
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com
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Спремачица

за рад у Доњем Милановцу

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег
високог образовања из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од
10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника основне школе и подручја рада, за
педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценца), односно
положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; обука и
положен испит за директора установе
(узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за
директора, али ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи овај испит
у законском року, након што министар
просвете донесе одговарајући подзаНационална
конски акт); најмање
пет годинаслужба
рада
у установи на пословима
образовања;
за запошљавање
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
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. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, оверене
фотокопије дипломе и документа о
положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, потврду о радном
искуству, преглед кретања у служби
са биографским подацима и доказе о
стручним и организаторским способностима (необавезно). Доказ да кандидат
није осуђиван за поменута кривична
дела прибавља школа, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Докази се
подносе у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Фотокопије које нису
оверене од стране надлежног органа
неће се узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом подносе
се на адресу школе, лично или поштом,
са назнаком: „Конкурс за директора“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Прави људи
на правим
пословима

19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284
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УСЛОВИ: наведене послове може да
обавља лице које испуњава услове
предвиђене законом и има одговарајуће образовање: I или II степен.
Кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: пријаву са кратком биографијом; оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад;
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.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријава се подноси
у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”, а документа
се достављају са назнаком: „ За оглас
- спремачица”, на горенаведену адресу.

Први утиса
најважнији
будите
испред свих

ШОСО „ВИДОВДАН“
Обуке
субвенције
19210 Бор, Моше
Пијадеи31
тел. 030/422-490
за запошљавање
Сервирка

на одређено време до повратка
раднице са боловања и одсуства са
рада ради неге детета

Унапредит
свој
УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Уз
пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених; диплому
о стечепословањ
ној стручној спреми; уверење о држављанству; потврду да кандидат није
осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља школа. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре потписивања
уговора о раду достави школи лекарско уверење. Фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узимати у обзир, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потпуном документацијом донети лично или послати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Једнакос
на тржишту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
рада
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Ч ач а к

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА
У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Математика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
завршен математички факултет, студент докторских студија или магистар
математичких наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације. 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 члана
62 став 4 Закона о високом образовању
и чл. 125е став 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу, списак научних 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.

МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА - ЧАЧАК

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 8
тел. 032/347-775

Професор - лекар за наставу из
стручних предмета: патологија,
прва помоћ, хигијена са
здравственим васпитањем,
фармакологија
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
доктор медицине из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручној школи.

Професор хемије

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор хемије из чл. 21 Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи.

Наставник вежби и блок
наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 степен стручне
спреме, виша медицинска сестра из

Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручној школи.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник вежби и блок
наставе - микробиологија
и паразитологија са
епидемиологијом

Наставник у звању ванредног
професора или редовног
професора за ужу научну
област Аграрна економија

са 50% радног времена, на
одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме,
виши лабораторијски техничар из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручној школи.

Професор српског језика и
књижевности
са 83% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор српског језика и књижевности из чл. 1 Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној
школи.

Професор математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор математике из чл. 19 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручној школи.

Професор биологије

са 40% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор биологије, дипломирани биолог из чл. 18 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној
школи.
ОСТАЛО: за сва тражена места школа
се позива на „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04,
5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 5/2011.
Рок за пријављивање је 8 дана. Општи
услови за заснивање радног односа у
школи прописани су у чл. 8, 120, 130
и 132 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011), посебни услови
за наставно особље утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08 и 5/2011). Кандидати уз молбу треба да поднесу следећа
документа: краћу биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству и извод
из матичне књиге рођених.

32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских наука, доктор
пољопривредних наука, доктор економских наука, доктор биотехничких
наука, доктор наука - економске науке. Услови за избор у звање наставника утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета. Кандидат мора
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности, утврђен чл. 62 ст. 4
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и
93/2012) и дужан је да уз пријаву на
конкурс достави и одговарајући доказ
надлежног органа. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или
не испуњавају овај услов неће се узети у разматрање. Пријаве кандидата са
прилозима: биографија, библиографија
(списак научних и стручних радова),
радови, оверена фотокопија дипломе
о одговарајућој стручној спреми, доказ
надлежног органа о неосуђиваности,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, подносе се на
адресу Факултета. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Јагодина

ПУ „ПИОНИР“

35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
више, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне или академске студије) у трајању од три и четири
године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке струковне студије) васпитач.

Кувар
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне
спреме, образовни профил: кувар.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност са рад са децом; да
кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да
се против кандидата не води истрага и
да није подигнута оптужница. Лекарско
уверење доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Приложена документација не сме бити старија
од шест месеци. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети разматрање.

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

Косовск а Митровиц а

УСТАНОВА ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ
Липљан

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: високо
образовање, лиценца за васпитача,
педагога, психолога и другог стручног
сарадника, положен испит за директора установе. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

К ра г у ј е в а ц

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

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Патолошка
анатомија
на одређено време 3 године

Сарадник у настави за ужу
научну област Физиологија
на одређено време 1 година
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске
академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о висо-
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Стекните

УНИВЕРЗИТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
Ванредни професор за ужу
научну област Аналитичка
хемија, у Институту за хемију
факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из области хемијских наука.
Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“,
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
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
Обука
за у високошколској
у обављању
послова
активно
установи. Рок за пријављивање је 15
дана од тражење
дана објављивања. Неблаговремене посла
и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ
36000 Краљево, Топлице Милана 1
тел/факс: 036/311-211, 322-477
е-mail: kv.teatar@gmail.com

Конкурс објављен 29.05.2013.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила
тел. 036/882-002

Наставник енглеског језика

за рад у издвојеним одељењима
школе у Ласцу и Мрсаћу, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању, по Правилнику
о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.
Поред општих услова, кандидат треба
да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 8 став 2 тач. 1 и
2 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11); да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - лекарско уверење
прилаже изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ о неосуђиваности прибавља школа; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс потребно је поднети: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене,
непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у
разматрање. Молбе са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на број телефона: 036/882-002.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

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

Наука и образовање

Крушевац

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ - КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Балканска 63/V
тел. 037/445-735

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“
37201 Паруновац, Д. Шошића 3
тел. 037/886-155

лекарско уверење. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Педагог

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

УСЛОВИ: Поред општих услова, кан16230 Лебане, 19. август 3
дидати морају да испуњавају и услове
Директор
тел/факс: 016/846-292
у
складу
са
Правилником
о
степену
и
на мандатни период од 4 године
врсти образовања наставника и стручПомоћни радник -САЈМОВИ
хигијеничар
них сарадника у основној школи. КанЗАПОШЉАВА
УСЛОВИ: Поред општих услова предДруштвена
одговорност
дидати
треба
да
испуњавају
услове
на
одређено
време
до
повратка
виђених законом, кандидат треба да
предвиђене чл. 120 Закона о основама
радника са боловања
испуњава и следеће услове: високо
система образовања Национална
и васпитања:служба
да
образовање стечено на студијама друимају психичку, физичку
и здравствеза запошљавање
ПРИОРИТЕТИ У
УСЛОВИ: НКВ радник - основна школа,
гог степена, односно основним стуну способност за рад са децом, да нису
да кандидат има општу здравствену
ЗАПОШЉАВАЊУ
дијама у трајању
од најмање четири
осуђивани правоснажном пресудом
способност; држављанство Републигодине, односно VII степен стручне
за кривична дела утврђена у чл. 120
ке Србије; да није осуђиван правосспреме, најмање једна година радног
став 1 тачка 3 Закона о основама сиснажном пресудом за кривична дела
искуства у области образовања и вастема образовања и васпитања, држаутврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закопитања; да говори бар један страни
вљанство Републике Србије. Пријаве
на о основама система образовања и
језик, оспособљеност за коришћење
са краћом биографијом и доказима о
васпитања. Уз пријаву доставити: уверачунара, као и да поседује органииспуњавању услова (доказ о стручној
рење о држављанству (не старије од
зационе и комуникационе способноспреми, уверење о држављанству) доссти. Уз пријаву са потпуном радном и
6 месеци); оверену фотокопију диплотавити на наведену адресу. Уверење да
личном биографијом, кандидат трекандидат није осуђиван прибавља шкоме о стеченој стручној спреми и извод
ла. Непотпуне и неблаговремене пријаба да достави следећу документацију:
из матичне књиге рођених. Уверење
Национална
службаРС (оригиве неће се узети у разматрање.
уверење
о држављанству
о здравственој способности подноси
нал илизаоверена
копија, не старије
се пре закључивања уговора о раду,
запошљавање
од 6 месеци), извод из матичне књиге
а доказ о неосуђиваности прибавља
Лесковац
рођених (оригинал или оверена копија,
школа. Рок за пријављивање је 8 дана
издат на прописаном обрасцу у складу
од дана објављивања. Неблаговремеса Законом о матичним књигама („Сл.
не и непотпуне пријаве неће се узети
ОШ
„ЂУРА
ЈАКШИЋ“
гласник РС“, бр. 20/09)), уверење осноу разматрање. Пријаве слати на адресу
16231 Турековац
вног и вишег суда да против кандишколе.
дата није покренута истрага и да није
Наставник
математике
подигнута оптужница, као и уверење
са 66,66% радног времена
из полицијске управе да није осуђиван
Лозниц а
за кривична дела на безусловну казну
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из
затвора од најмање 6 месеци или за
чл. 8 Закона о основама система обракажњиво дело које га чини неподобним
БИБЛИОТЕКА „ПОЛИТИКА“
зовања и васпитања
гласник РС“,
Шанса(„Сл.
за младе
за обављање послова за које конкури15314 Крупањ, МачковНационална
камен 3
бр. 72/09 и 52/11), а у складу са Праслужба
ше, оригинал или оверена фотокопија
вилником о степену и врсти образоза
запошљавање
дипломе (доказ о стручној спреми),
вања наставника и стручних сарадника
Директор
доказ о радном искуству, програм рада
у основној школи („Сл. гласник РС на мандатни период од 4 године
и развоја Установе, лекарско уверење.
Просветни гласник“, бр. 11/2012); псиПријава са конкурсном документацијом
хичка, физичка и здравствена способУСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1
доставља се Управном одбору Центра
ност за рад са децом и ученицима; да
степен, најмање три године радног
за стручно усавршавање Крушевац,
кандидат није осуђиван правоснажном
искуства у области културе; држављанпресудом за кривична дела утврђена у
на наведену адресу, са назнаком: „За
ство РС; да кандидат испуњава опште
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осноконкурс - не отварати“. Пријаве без
услове прописане Законом о раду. Уз
вамаОбуке
система
образовања
и
васпитања;
потребне документације и неблаговреи субвенције (за запошљавање)
пријаву доставити: уверење о држадржављанство
Републике
Србије.
Канмене пријаве неће се разматрати.
вљанству; извод из матичне књиге
дидат је дужан да уз пријаву на конкурс
рођених; уверење да кандидат није
достави: оригинал или оверену фотоосуђиван за кривично дело које га чини
копију дипломе; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге
неподобним за вршење ове функције;
рођених (не старије од 6 месеци, осим
оверене фотокопије дипломе (доказ о
уколико се ради о новом обрасцу); оризавршеном факултету); потврду о радгинал или оверену фотокопију уверења
ном искуству или оверену фотокопију
о држављанству (не старије од 6 месерадне књижице; уверење о општој
ци). Школа прибавља: доказ да кандиздравственој способности; биографске
дат није осуђиван; доказ да је психоподатке са прегледом кретања у служфизички способан за рад са ученицима
би. Пријаве са потребним доказима
(директор врши избор кандидата које у
слати на адресу установе, у року од 15
року од осам дана од дана истека рока
дана од дана објављивања, са назназа подношење пријава упућује на преком: Оглас за избор директора Библиотходну проверу психофизичких способтеке „Политика“ Крупањ - не отварати.
ности коју врши Национална служба за
Неблаговремене и непотпуне пријаве
запошљавање). Пре закључења уговонеће бити разматране.
ра о раду изабрани кандидат доставља

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Школа је знање,
посао је занат

Друштвена
одговорност

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Људи су
мера успеха

Прави људи
на правим
пословима
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Наука и образовање

Ниш

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

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну
област Општа и неорганска
хемија
на Департману за хемију, на
одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних радова
са библиографским подацима, као и
саме радове (списак радова доставити
и у електронском облику, за сваки рад
у часопису навести одговарајући линк).
Рок за пријаву је 15 дана.

Нови Са д

ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент или ванредни професор
за ужу стручну, уметничку,
односно научну област
Рачунарска графика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
доктор наука из области информатичких наука и услови прописани чл. 64
Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Хидротехника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
грађевинске струке, област хидротехника и услови прописани чл. 64 Закона
о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Рачунарска
графика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
архитектонске струке - мастер, уписане специјалистичке академске студије
из архитектуре и урбанизма, искуство
у извођењу наставе на Факултету из
области визуелизације или рачунарске
графике, искуство у просторном моделовању и анимацији карактера, референтни радови и услови прописани чл.
64 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у
звање и пријем у радни однос (навести
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прецизан назив уже научне области),
доказе о испуњености услова конкурса:
краћу биографију, оверене фоптокопије
диплома, доказ о држављанству, свим
дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних
радова, књига и саме радове, уверење
о одобреној докторској дисертацији или
уверење о упису на докторске студије,
односно уверење о упису на мастер студије. Пријаве слати на горенаведену
адресу за сваки конкурс појединачно.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

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

1. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Фармакологија
са токсикологијом

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

2. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Гинекологија и
опстетриција

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

3. Наставник за избор у
звање ванредног професора
за ужу научну област
Оториноларингологија

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

4. Наставник за избор у звање
ванредног професора за
ужу научну област Интерна
медицина (Трансфузиологија)

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

7. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Онкологија

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

8. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Фармација
(Микробиологија)

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

9. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Стоматологија
(Болести зуба и ендодонција)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (39 сати)

10. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Стоматологија (Стоматолошка
протетика)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (39 сати)

11. Наставник за избор у
звање доцента за ужу научну
област Стоматологија (Дечја и
превентивна стоматологија)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (39 сати)

12. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Офталмологија

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

13. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Анатомија
на одређено време 5 година, пуно
радно време (40 сати)

14. Наставник за избор у
звање доцента за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација

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

5. Наставник за избор у звање
ванредног професора за
ужу научну област Интерна
медицина (Гастроентерологија)

15. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Биохемија

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

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

6. Наставник за избор у звање
ванредног професора за
ужу научну област Интерна
медицина (Пулмологија)

16. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија (Анестезија са
реанимацијом)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати)
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17. Наставник за избор у
звање доцента за ужу научну
област Микробиологија
са паразитологијом и
имунологијом

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

18. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Неурологија

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

19. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Фармација (Фармакокинетика)
на одређено време 5 година, пуно
радно време (40 сати)

20. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Фармација (Аналитика лекова)
на одређено време 5 година, пуно
радно време (40 сати)

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

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

22. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Гинекологија и опстетриција

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

23. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Судска медицина

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

24. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија (Неурохирургија)

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

25. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација

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

26. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Онкологија

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

27. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Неурологија

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

28. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Педијатрија

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

29. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Анатомија
на одређено време 3 године, пуно
радно врeме (40 сати)

30. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Физиологија
на одређено време 3 године, пуно
радно врeме (40 сати)

31. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Фармација (Хемија)
на одређено време 3 године, пуно
радно врeме (40 сати)

32. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Стоматологија (Болести зуба и
ендодонција)
на одређено време 3 године, пуно
радно врeме краће (40 сати)

33. Сарадник у настави за
ужу научну област Интерна
медицина (Кардиологија)

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

34. Сарадник у настави за ужу
научну област Стоматологија
са максилофацијалном
хирургијом

на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати)
2 извршиоца
УСЛОВИ за радна места бр. 1-8: VIII
степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радно место бр. 9: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек за стоматологију)
или стоматолошки факултет, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ за радна места бр. 10-11: VIII
степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек за стоматологију) или стоматолошки факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у
Новом Саду.
УСЛОВИ за радна места бр. 12-18: VIII
степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радна места бр. 19-20: VIII
степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек фармација)
или фармацеутски факултет, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радна места бр. 21-30: VII
степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радно место бр. 31: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек фармација)
или фармацеутски факултет, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радно место бр. 32: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек за стоматологију)
или стоматолошки факултет, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радно место бр. 33: студент
мастер академских или специјалистичких студија или кандидат са завршеним
интегрисаним академским студијама
медицине који је студије првог степена,
односно интегрисане академске студије
медицине завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00, општи
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и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ за радно место бр. 34: студент мастер академских или специјалистичких студија или кандидат са
завршеним интегрисаним академским
студијама стоматологије који је студије првог степена, односно интегрисане академске студије стоматологије
завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00, општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у
Новом Саду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете
подносе доказ да су у радном односу у
здравственој установи која је наставна
база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију, доказе о
испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, за клиничке предмете - доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база
Медицинског факултета, списак радова
и публикација, оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о
њиховом објављивању, доказе о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности). Доказ о
некажњавању прибавиће Медицински
факултет службеним путем. Пријаве са
документацијом подносе се писарници
Медицинског факултета у Новом Саду,
Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21480 Србобран, Трг младости 4

Наставник географије
за 40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљен наставник под условима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање и испуњава услове
из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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ОШ „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ“

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Педагогија

Директор

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Кратово, 31327 Прибојска Бања
тел. 033/46-048

2 извршиоца

на период од 4 године

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и
заснивање радног односа са наставницима и сарадницима предвиђени су
Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05), Правилником
о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду
и Статутом Филозофског факултета у
Новом Саду. Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе доктора
наука; биографија састављена на основу упитника који се може преузети са
веб сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/
факултет/формулари_за_писање_
реферата образац пријаве на конкурс за
избор у звање универзитетског наставника); подаци о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и
сами радови. Рок за пријављивање је
15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће сe узимати у разматрање.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају држављанство Републике Србије; одговарајуће образовање из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника у основној школи, педагога или психолога; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; дозволу за рад наставника,
педагога или психолога; најмање пет
година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена
у чл. 120 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и да
се против њих не води кривични поступак. Директор се бира на период од
четири године. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; оверен препис фотокопију/дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога; потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања; уверење МУП-а да кандидат
није осуђиван; уверење суда да се против њега не води кривични поступак.
Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања.

Пож аревац

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
12208 Костолац
Боже Димитријевића бб

Конкурс објављен 06.02.2013.
године у публикацији „Послови“,
за радно место: наставник грађанског васпитања, поништава се у
целости.

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13

Пријепоље

Благајник

ГИМНАЗИЈА
„ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“

31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 30
тел. 033/61-079

Наставник филозофије

за 13 часова у настави (65%
радног времена)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању и у складу са
Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену копију дипломе;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се
против кандидата не води кривични
поступак и да није кажњаван.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ПЕРИЋ
ВАЛТЕР“

УСЛОВИ: завршена средња економска школа, гимназија, средња управна
школа и познавање рада на рачунару, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад у
школи на пословима благајника, да је
држављанин Републике Србије и да
није осуђиван за кривична дела прописана законом. Уз пријаву на конкурс
доставити: сведочанство о завршеној
средњој економској школи или гимназији или средњој управној школи
и следећа документа, не старија од 6
месеци: лекарско уверење, уверење
о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да кандидат није осуђиван
за кривична дела прописана законом и
уверење МУП-а из казнене евиденције.
Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
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курс тражена документа достави у оригиналу или као оверене копије, лично
или препорученом поштом, на адресу
школе.

П р о ку п љ е

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „СУНЦЕ“

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

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: дипломирани економиста
- VII степен стручне спреме, стечен
на основним студијама у трајању од
четири године, једна година радног
искуства, положен државни стручни
испит, да кандидат испуњава услове
из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 11 Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Сунце“ у Куршумлији. Потребна
документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању, извод
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци, оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, потврда
о радном искуству. Доказ о неосуђиваности прибавиће установа по службеној дужности од МУП-а за изабраног
кандидата, уверење о психофизичкој и
здравственој способности подноси кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаве са потребном документацијом,
са назнаком: „За конкурс“, у затвореној коверти слати на наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
било ког смера. Кандидати су дужни да
уз пријаву на конкурс доставе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, лекарско
уверење, уверење да нису осуђивани.
Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на адресу установе или
доставити лично директору установе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Ваша права адреса:

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

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Наставник српског језика

са 26 сати недељно (65% радног
времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
професор српског језика. Кандидати
треба да испуњавају услове прописане
одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Поред пријаве на конкурс, кандидати
треба да доставе и оверене фотокопије
докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплому о стеченом стручном образовању, лекарско
уверење, уверење да нису осуђивани
или под истрагом, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених или венчаних). Пријаве се достављају на адресу школе, у року од 7
дана од дана објављивања.

Сомбор

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
СОМБОР

них, магистарских/мастер и докторских
студија, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме радове, оригинал извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење о некажњавању и лекарско
уверење. Пријаве са документацијом
достављају се на адресу Факултета, у
року од 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама
Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих
аката Факултета.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9
тел. 025/412-364

Конкурс објављен 15.05.2013.
године у публикацији „Послови“,
за радно место: наставник физике,
са 40% норме, на одређено време ради замене запослене одсутне преко 60 дана, поништава се у
целости.

Сремск а Митровиц а

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

Објављује конкурс за избор у
звање и заснивање радног односа:

Ванредни или редовни
професор за ужу научну област
Информатика са методиком
наставе
на одређено време, на период од 5
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора рачунарских наука; научни назив доктора наука електротехнике и рачунарства, изборни
модул информатика; научни назив доктора наука - математичке науке; научни
назив доктора организационих наука изборни модул информациони системи
и менаџмент; научни назив доктора
наука - дизајнер медија у образовању;
научни назив доктора наука информатике у образовању; научни назив
доктора наука информатике; научни
назив доктора наука - методике наставе информатике; научни назив доктора
наука - информационих технологија;
научни назив доктора наука - пословне информатике; научни назив доктора
наука - техничких наука. Остали услови
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и
општим актима Педагошког факултета
у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе основ-

УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ
КУЛТУРЕ „СРЕМ“
22000 Сремска Митровица
Вука Караџића 10

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује високо образовање на студијама друштвених и природних наука другог степена
(дипломске академске студије - мастер), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године; да
има најмање 5 година радног стажа у
области којом се установа културе бави;
да има општу здравствену способност,
да нема законских сметњи за његово
именовање, познавање једног страног
језика, познавање рада на рачунару.
Приликом пријаве на конкурс, кандидат је дужан да достави следеће доказе
о испуњавању услова: уверење да има
општу здравствену способност - не старије од шест месеци, уверење о радном
стажу (фотокопија радне књижице),
оверену копију дипломе о завршеном
факултету, уверење да се против њега
не води истражни поступак и да не
постоји оптужница која је ступила на
правну снагу - не старије од шест месеци, уверење о држављанству - не старије од шест месеци, кратку биографију
у писменој форми, предлог програма
рада и развоја установе за период од 4
године, са јасном програмском визијом
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и обавезним елементима: програмски
концепт, начин финансирања, организациона структура, друштвено - одговорно понашање и мрежа сарадње у
националном и међународном контексту. Пријаве се достављају на адресу
установе, лично или путем препоручене поштанске пошиљке, са назнаком:
„Јавни конкурс - избор директора“, у
року од 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за доношење одлуке о избору кандидата је 30 дана од дана завршетка конкурса.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СИРМИЈУМАРТ“
22000 Сремска Митровица
Вука Караџића 10

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује стечено високо образовање на студијама
друштвених и природних наука другог степена (мастер академске студије), односно на основним студијама друштвених и природних наука у
трајању од најмање четири године;
да има најмање 2 године радног стажа у области којом се Центар за културу „Сирмијумарт“ бави; да има општу
здравствену способност, да нема
законских сметњи за његово именовање, познавање једног страног језика,
познавање рада на рачунару. Приликом
пријаве на конкурс, кандидат је дужан
да достави следеће доказе о испуњавању услова: уверење да има општу
здравствену способност - не старије од
шест месеци, уверење о радном стажу
(фотокопија радне књижице), оверену
копију дипломе о завршеном факултету, уверење да се против њега не води
истражни поступак и да не постоји
оптужница која је ступила на правну
снагу - не старије од шест месеци, уверење о држављанству - не старије од
шест месеци, кратку биографију у писменој форми, предлог програма рада
и развоја Центра за културу „Сирмијумарт“ за период од 4 године, са јасном
програмском визијом и обавезним елементима: програмски концепт, начин
финансирања, организациона структура, друштвено - одговорно понашање
и мрежа сарадње у националном и
међународном контексту. Пријаве се
достављају на адресу Центра за културу „Сирмијумарт“, лично или путем
препоручене поштанске пошиљке,
са назнаком: „Јавни конкурс - избор
директора“, у року од 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за доношење
одлуке о избору кандидата је 30 дана
од дана завршетка конкурса.
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БИБЛИОТЕКА
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

22000 Сремска Митровица, Вука Караџића 1
тел. 022/621-130, 612-438,
е-mail: zmatic@bgvsm.org.rs
www.biblioteka-sm.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије мастер), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године,
најмање 3 године радног искуства у
култури, положен стручни испит, да
има општу здравствену способност, да
нема законских сметњи за његово именовање. Приликом пријаве на конкурс,
кандидат је дужан да достави следеће
доказе о испуњавању услова: уверење
да има општу здравствену способност
- не старије од шест месеци; уверење
о радном стажу (фотокопија радне
књижице); оверену копију дипломе
о завршеном факултету; уверење да
се против кандидата не води истражни поступак и да не постоји оптужница која је ступила на правну снагу
- не старије од шест месеци; уверење
о држављанству - не старије од шест
месеци; кратку биографију у писменој
форми; предлог програма рада и развоја Библиотеке за период од 4 године,
са јасном програмском визијом и обавезним елементима: програмски концепт, начин финансирања, организациона структура, друштвено - одговорно
понашање, мрежа сарадње у националном и међународном контексту.
Пријаве се достављају на адресу Библиотеке, лично или путем препоручене
поштанске пошиљке, са назнаком: „За
јавни конкурс - избор директора Библиотеке „Глигорије Возаровић“, у року од
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Рок за доношење одлуке о избору кандидата је 30 дана од дана завршетка
конкурса.
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ГАЛЕРИЈА
„ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“
22000 Сремска Митровица
Градски парк 4

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да поседује образовање стечено на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије) у
образовно - научном пољу друштвено хуманистичких наука; најмање 5 година
радног стажа; 4 године радног искуства
на руководећим пословима друштвеног
смера; да има општу здравствену способност; да нема законских сметњи за
његово именовање; познавање једног страног језика; познавање рада на
рачунару. Посебан услов: кандидат за
директора дужан је да предложи Програм рада и развоја Галерије „Лазар
Возаревић” за мандатни период од
четири године, као саставни део конкурсне документације. Документација
која се прилаже уз пријаву на конкурс докази о испуњености услова прописаних конкурсом: извод из матичне књиге
рођених (нови образац - оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци); диплома о стеченом
образовању на студијама првог степена; доказ о радном искуству (потврда
да кандидат има најмање 5 година рада
у струци, са овереном фотокопијом
радне књижице); уверење о некажњавању - да против кандидата који конкурише није покренута истрага, нити да је
подигнута оптужница, односно да се не
води кривични поступак (не старије од
месец дана); краћи биографски подаци
са прегледом кретања у радном односу
и предлог програма рада за четворогодишњи мандатни период. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу
Галерије, са назнаком: „За конкурсну
комисију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пословни центри
НСЗ

Подршка у
реализацији
предузетничке идеје
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ПОЗОРИШТЕ
„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“
22000 Сремска Митровица
Градски парк 2
тел/факс: 022/615-115
e-mail: pozoristedm@gmail.com
www.pozoristesm.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на уметничким
студијама првог степена у трајању од
најмање четири године; најмање 2
године радног стажа, од тога најмање
шест месеци на руководећим пословима; да има општу здравствену способност. Кандидат за директора установе
дужан је да уз конкурсну документацију, Управном одбору достави и предлог Програма рада и развоја Позоришта „Добрица Милутиновић“, Сремска
Митровица за период од 4 четири године, са јасном програмском визијом и
обавезним елементима: програмски
концепт, начин финансирања, организациона структура, друштвено - одговорно понашање, мрежа сарадње у
националном и међународном контексту. Документација која се прилаже уз
пријаву на конкурс - докази о испуњености услова прописаних конкурсом:
диплома о стеченом високом образовању (оверена фотокопија); уверење о
радном стажу (фотокопија радне књижице); потврда да кандидат има најмање 6 месеци на руководећим пословима (уверење о руководећем радном
месту од најмање 6 месеци); уверење
да има општу здравствену способност; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике
Србије; кратка биографија у писаној
форми. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Позоришта, са назнаком: „За конкурсну комисију“, радним
данима, у времену од 08,00 до 14,00
часова или путем препоручене поштанске пошиљке, у року од 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање

МУЗЕЈ СРЕМА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Су б о т и ц а

22000 Сремска Митровица
Вука Караџића 3

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: најмање две године радног стажа, од тога најмање шест
месеци искуства у раду на руководећим
местима у установи, стечено високо
образовање на студијама првог степена у трајању од четири године, да
има општу здравствену способност, да
нема законских сметњи за његово именовање. Приликом пријаве на конкурс,
кандидат је дужан да достави следеће
доказе о испуњавању услова: уверење
да има општу здравствену способност не старије од шест месеци, уверење о
радном стажу (фотокопија радне књижице), оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету, уверење да се
против кандидата не води истражни
поступак и да не постоји оптужница која
је ступила на правну снагу - не старије
од шест месеци, уверење о држављанству - не старије од шест месеци, извод
из матичне књиге рођених; уверење о
раду на руководећем радном месту у
установи од најмање 6 месеци, кратку
биографију у писаној форми. Пријаве
се достављају на адресу Музеја, лично,
у времену од 09,00 до 12,00 часова или
путем препоручене
поштанске
пошиљОбука за
активно
ке, са назнаком: „Јавни конкурс - избор
директора“, утражење
року од 15 дана
од дана
посла
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за доношење
одлуке о избору кандидата је 30 дана
од дана завршетка конкурса.

Стекните
конкурентску
предност

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089
Објављује конкурс за избор у
звање и заснивање радног односа
за следећа радна места:

Сарадник у звање асистента за
ужу област Маркетинг
на одређено време од три године

Обука за

УСЛОВИ: студент докторских студије
активно
који је претходне нивое студија
завртражење
шио са укупном просечном оценом
најмање осам и који показује смисао
посла за
наставни рад, односно под истим условима магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звање асистента за
ужу област Финансије
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студије
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни рад, односно под истим условима магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Посао се не чека,
посао се тражи
Сарадник у звање асистента
за ужу област Рачуноводство,
анализа и ревизија

на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских студије
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни рад, односно под истим условима магистар наука коме је прихваћеНационална
служба
на тема докторске
дисертације.

за запошљавање
Сарадник у звање асистента
за ужу област Информациони
системи и инжењеринг

на одређено
време од три
године
Пословни
центри

НСЗ

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

УСЛОВИ: студент докторских студије
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни рад, односно под истим условима магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

План за
реализацију
Сарадник у звање
асистента за
вашег
ужу област Менаџмент
на одређено време од три године
бизниса

УСЛОВИ: студент докторских студије
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај26.06.2013. | Број 523 |
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мање осам и који показује смисао за
наставни рад, односно под истим условима магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звање сарадника
у настави за ужу област
Агроекономија

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастерОбука
академских
за
или специјалистичких студија који је
активно
студије првог степена завршио
са укупном просечном оценом најмање
осам.
тражење

посла

ОСТАЛО: Поред наведених услова,
кандидати треба да испуне и друге
услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом
Економског факултета у Суботици бр.
01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилником о избору наставника и сарадника Економског факултета
Обука
за
у Суботици
бр. 01-141 од 15.01.2013.
године,
са изменама и допунама од
активно
07.03.2013. године. Пријаве кандидата
тражење
са прилозима подносе се Економском
факултету у Суботици, Сегедински пут
посла
9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду,
оверен препис диплома, списак радова
и саме радове, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова
предвиђених Законом, Статутом и Правилником. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

вљивања. Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверен препис диплома, списак
радова и саме радове, као и све остале доказе који упућују на испуњеност
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
услова предвиђених Законом, Статутом
тел. 024/628-089
Универзитета и Статутом Факултета и
Правилником Факултета. Непотпуне и
Објављује конкурс за избор у
неблаговремено достављене пријаве
звање и заснивање радног односа:
неће
се разматрати.
Друштвена
одговорност

Наставник у звање ванредног
професора за ужу област
Ужице
У
Квантитативни методиПРИОРИТЕТИ
у
економији
ВИСОКА
Наставник у звање доцента
за ужу област Квантитативни
методи у економији

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног
професора за ужу област
Агроекономија
Друштвена
одговорност
на одређено време од пет година

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Професор струковних студија
за ужу научну област Машинско
инжењерство (наставни
предмети: Машински елементи
и ТранспортниНационална
системи)
служба

Наставник у звање
доцента за служба
са 50% радног времена
Национална

Наставник у звање доцента
за ужу област Информациони
системи и инжењеринг

Машинско инжењерство
(наставни предмети: Рачунаром
интегрисана производња и
Неконвенционални поступци
обраде)

Програми
са 50% радног времена
приправништва
–
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука.
научно звање доктора наука из научзнање у пракси
не области за коју се бира, завршен
са 50% радног времена, на
одређено време од пет година

УСЛОВИ: лице које има стечено високо
образовање првог степена, објављене
стручне радове у одговарајућој области
и способност за наставни рад.

Шанса за
младе

Програми
ОСТАЛО: Поред наведених услова,
кандидати треба да испуне и друге
услове прописане одредбама Закона о
Пословни центри
приправништва
–
високом образовању („Сл. гласник РС“,
76/05, 97/08, 44/10 и 93/12), СтаНСЗ знањебр.
тутом
Универзитета у Новом Саду од
у
пракси
28.12.2010. године, са изменама и допу-

нама од 23.03.2012. године, 11.10.2012.
године и 26.02.2013. године, Статутом
Економског факултета у Суботици бр.
01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилником о избору наставника и сарадника Економског факултета
у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013.
године, са изменама и допунама од
07.03.2013. године. Пријаве кандидата
са прилозима подносе се Економском
факултету у Суботици, Сегедински пут
9-11, у року од 15 дана од дана обја-

План за
реализацију
Шанса за
вашег
младе
бизниса

центри
З
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ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА

за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
ужу област СпортУизафизичко
запошљавањеПрофесор струковних
васпитање
ЗАПОШЉАВАЊУ
на одређено време од пет година
студија за ужу научну област

на одређено време од пет година
за запошљавање

Национална служба
за запошљавање

Н

ЗАПОШЉАВАЊУ
на одређено време од пет
година

Наставник у звање наставника
страног језика за ужу област
Национална
служба
Страни
језик - Немачки језик

е чека,
тражи

а служба
љавање

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ

| Број 523 | 26.06.2013.

машински факултет, објављени стручни и научни радови и радно ускуство
у настави.
Шанса
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченом научном звању доктора наука, списак научних и стручних радова, потврду о радном искуству у настави. Услови за избор
прописани су Законом о високом образовању, Статутом Школе, Правилником
о систематизацији радних месета и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве слати на адресу школе.

Школа ј
посао ј

Обуке и субвенције

Шанса за младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
Школа
је знање,
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
посао је занат

ПРАВИ
ОДГОВОРИ
НА
Национална Обуке
служба
запошљавање
изасубвенције
(за• www.nsz.gov.rs
запошљавање)
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Ваљево

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
ЛАЈКОВАЦ

РЕГИОНАЛНИ
ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ

Директор

Директор

14224 Лајковац, Владике Николаја 6
тел. 014/3433-155

на мандатни период од четири
године

та оптужница и да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи:
уверење о држевљанству Републике
Србије; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
наставника, педагога или психолога;
потврду о радом стажу у области образовања и васпитања; лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); радну биографију, доказ о поседовању
организационих способности и потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење да није
осуђиван (прибавља школа службеним
путем), уверење да није под истрагом
и да није подигнута оптужница. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Ближе информације о
конкурсу могу се добити на број телефона: 017/452-254. Пријаве на конкурс
слати на горенаведену адресу школе,
поштом или доставити лично, са назнаком: „Конкурс за избор директора“. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

В ра њ е

17500 Врање, 29. новембар бб
тел. 017/400-020

на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 5
година радног искуства, да кандидат
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне
поседује организационе способности,
спреме, више или високо образовање
држављанство РС, да има психичку,
друштвеног смера; најмање 3 године
физичку и здравствену способност за
радног искуства у култури; да кандидат није кривично гоњен и осуђиван
рад, да није осуђиван правоснажном
и да се не води истрага; да је држапресудом за кривична дела утврђена
вљанин Републике Србије; да поседује
законом. Документација коју кандидат
општу здравствену способност у складу
прилаже: диплома о одговарајућем
са законом. Уз пријаву приложити слевисоком образовању, потврда о раддеће доказе: предлог програма рада
ном искуству, уверење о држављанству
и развоја установе Градске библиоРепублике Србије, извод из матичне
теке Лајковац за мандатни период од
књиге рођених, преглед биографских
четири године; биографију која садржи
података. Уз пријаву се достављају
резултате претходног рада, са кратдокази у оригиналу или оверене фотоким прегледом остварених резултата
копије. Пријаве доставити на адресу
у раду; оригинал или оверену фотокоустанове, са назнаком: „За конкурс“
пију дипломе; доказ о радном искуству
и број телефона. Рок за подношење
- оверену фотокопију радне књижице
пријава је 15 дана од дана објављии оверену потврду о радном искуству;
вања.
уверење о држављанству(не старије
од шест месеци) и извод из матичне
књиге рођених (оригинал или овереУНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
на фотокопија); уверење да кандидат
ОШ
„БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“
УЧИТЕЉСКИ
није кривично гоњен и осуђиван и да се
17525 Трговиште
ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
не води истрага; доказ о општој здравСАЈМОВИ ЗАПОШЉАВ
тел. 017/452-254
17500 Врање, Партизанска 14
ственој способности
- лекарско
увеДруштвена
одговорност
рење (оригинал). Пријава на конкурс,
тел. 017/422-962, 431-960
Директор
са доказима, подноси се препорученом
Национална служба
за мандатни период одза4запошљавање
године
пошиљком или
лично на горенаведеСарадник у звање асистента за
ПРИОРИТЕТИ
У
ну адресу, са назнаком: „Конкурс за
ужу научну област Филозофија
ЗАПОШЉАВАЊУ
директора - за
председника Управног
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе
на одређено време од 36 месеци
одбора ГБ Лајковац“. Неблаговремене
треба да има одговарајуће високо обраи непотпуне пријаве неће се размазовање из чл. 8 став 2 Закона о осноУСЛОВИ: студент докторских студија
трати. Управни одбор Градске библивама система образовања и васпитања
(научна област Филозофија), са завротеке Лајковац ће у року од 30 дана
за наставника основне школе, педагошеним претходним нивоима студија,
до дана завршетка конкурса извршити
га или психолога, стечено на студијаса укупном просечном оценом најмање
избор кандидата, о чему ће сачинити
ма другог степена (мастер академске
осам и способношћу за наставни рад.
извештај који ће са предлогом именостудије, специјалистичке академске
Кандидат треба да испуњава опште
вања директора доставити Скупштини
студије или специјалистичке струковне
услове прописане Законом о раду, као
Општине Лајковац.
студије), у складу са Законом о висои услове утврђене Законом о високом
ком образовању, почев од 10.09.2005.
образовању и општим актима Факулгодине или на основним студијама у
Национална служба
тета и Универзитета у Нишу. Кандидат
трајању од најмање четири године, по
за запошљавање
уз пријаву подноси: биографију, бибпропису који је уређивао високо обралиографију (списак научних и стручних
зовање до 10.09.2005. године; посерадова и саме радове - уколико их има),
довање лиценце за наставника, педаоверен препис дипломе о одговарајућој
гога или психолога, односно положен
завршеној стручној спреми и потврстручни испит; да има савладану обуку
ду о статусу студента одговарајућег
и положен испит за директора устанонивоа студија. Пријава се подноси Учиве (изабрани кандидат биће у обавези
тељском факултету у Врању, Партизанда у законском року положи испит за
ска 14, у року од 8 дана од дана објадиректора); да има најмање 5 година
вљивања. Непотпуне и неблаговремене
рада у установи на пословима обрапријаве неће бити разматране.
зовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способШансаодговорност
заученицима;
младе да
ност заДруштвена
рад са децом и
Национална служба
Обука за
није осуђиван правоснажном пресудом
за запошљавање
Национална
служба
активно
за кривична дела утврђена у члану
за
запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
У
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
тражење
система
образовања и васпитања, да
ЗАПОШЉАВАЊУ
посла
није под истрагом и да није подигну-

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Школа је знање,
посао је занат
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Обуке и субвенције (за запошљавање)
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СТРУЧНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

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

Помоћни радник
УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити
кандидати који поред општих услова утврђених Законом и Правилником
о врсти стручне спреме за помоћног
радника, испуњавају и следеће услове: да су држављани Републике Србије,
да имају психичку, физичку и здравствену способност, да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања
и васпитања, да имају одговарајуће
образовање. 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.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
„31. ЈАНУАР“
17500 Врање, Партизанска 17а
тел. 017/423-334

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

Зајечар

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО”

студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
обазовању („Службени гласник РС”, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образивање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат мора
да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европким
преносом бодова. Услов да кандидат
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем
које изабрани кандидат доставља накнадно пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: диплому о стеченом
одговарајућем образовању; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; уверење
о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Документација се предаје у оригиналу или у овереној копији.
Пријаву на конкурс са документацијом
доставити лично или на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Додатне
информације могу се добити на број
телефона: 019/440-116.

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб
тел. 019/440-116

Наставник историје

са 90% радног времена, одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: да
има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије.
Под одговарајућим образовањем сматра се високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске
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Зрењанин

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Информационе
технологије
на период од 5 година

УСЛОВИ: За звање доцента: доктор
техничких наука из области - примењене рачунарске науке и информатика,
способност за наставни рад, да кандидат има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима, са рецензијама; за
звање ванредног професора: доктор
техничких наука из области - примењене рачунарске науке и информатика,
способност за наставни рад, да кандидат има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима, са рецензијама, као
и више научних радова од значаја за
развој науке, као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално
стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нову сорту
и сл), односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за
коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима.

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Хемија и заштита
животне средине
на одређено време од 5 година

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5
Конкурс објављен 12.06.2013.
године у публикацији „Послови“,
за радно место: професор физичког васпитања, са 80% радног
времена, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3
Оглас објављен у листу „Послови” 12.06.2013. године и исправка
објављена 19.06.2013. године, за
радно место: наставник енглеског
језика и књижевности, са 89%
радног времена, на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, поништавају се
у целости.
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

УСЛОВИ: За звање доцента: доктор
хемијских наука, способност за наставни
рад, да кандидат има научне, односно
стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама; за звање ванредног професора:
доктор хемијских наука, способност за
наставни рад, да кандидат има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних
радова од значаја за развој науке, као и
више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама,
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод,
нову сорту и сл), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима.
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Сарадник у звање асистента
за ужу научну област
Информационе технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи услови: уписане докторске студије и успешно завршене
студије претходних нивоа студија, са
укупном просечном оценом најмање
08,00 и који показује смисао за наставни рад или лице са академским
називом магистра техничких наука
коме је прихваћена тема докторске
дисертације (чл. 72 Закона о високом
образовању). Посебни услови: поседовање ECDL аuthorised tester.

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Текстилно одевне науке

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: студент мастер академских
студија, са просеком оцена најмање
08,00 на студијама првог степена.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома
о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и сами
радови) подносе се Факултету, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За
конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501
Конкурс објављен 05.12.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
сарадник у звање асистента за
научну област Текстилно одевне
науке, на одређено време од 3
године. Остали делови конкурса
су непромењени.

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код свог
саветодавца
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ПРАВО НА НОВЧАНУ
НАКНАДУ
Највећи број питања читалаца односи се на новчану накнаду – услове
остваривања, потребну документацију, трајање исплате. Како бисте
у потпуности били информисани о свим чињеницама везаним за ово
право незапослених, и у овом броју настављамо са дефинисањем основних параметара који су у вези са новчаном накнадом.
Новчана накнада утврђује се у висини од 50% основице. Не може бити виша од 160%, нити нижа од
80% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за месец у којем се врши исплата
новчане накнаде. Овако утврђен износ новчане накнаде чини основицу за обрачун доприноса за
пензијско и инвалидско и здравствено осигурање. Износ новчане накнаде који чини основицу за
обрачун доприноса умањује се за износ доприноса обрачунатог по важећим стопама и тај умањени
износ исплаћује се кориснику новчане накнаде.

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

Трајање права на новчану накнаду
Новчана накнада исплаћује се незапосленом:
• 3 месеца, ако има стаж осигурања од 1 до 5 година;
• 6 месеци, ако има стаж осигурања од 5 до 15 година;
• 9 месеци, ако има стаж осигурања од 15 до 25 година;
• 12 месеци, ако има стаж осигурања дужи од 25 година.
Годином стажа осигурања сматра се навршених 12 месеци за које је обвезник доприноса био обавезно осигуран. Изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико
незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године.
Корисник новчане накнаде дужан је да се лично јавља Националној служби за запошљавање ради
обавештавања о могућностима и условима запослења и посредовања у запошљавању, сваких 30
дана, у складу са индивидуалним планом запошљавања.
Наставак исплате новчане накнаде
Незапосленом се наставља исплата новчане накнаде:
1. за време трајања додатног образовања и обуке, у складу са индивидуалним планом запошљавања;
2. за време привремене спречености за рад утврђене према прописима о здравственом осигурању, али не дуже од 30 дана од дана настанка привремене спречености;
3. за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада због
посебне неге детета према прописима из области рада или другим прописима којима се регулише одсуство са рада.
Једнократна исплата новчане накнаде
На захтев корисника новчане накнаде Национална служба може исплатити новчану накнаду за
случај незапослености у једнократном износу за самозапошљавање.
Подстицаји за кориснике новчане накнаде
Незапослено лице које је корисник новчане накнаде за случај незапослености најмање три месеца
од момента признавања права, а заснује радни однос на неодређено време, има право на једнократни подстицај за запошљавање у висини од 30% од укупног износа новчане накнаде, без доприноса
за обавезно социјално осигурање, која би му била исплаћена за преостало време до истека права
на новчану накнаду.
Корисник новчане накнаде може да оствари ово право само за заснивање једног радног односа у
периоду трајања истог права на новчану накнаду, ако поднесе писмени захтев у року од 30 дана од
дана заснивања радног односа.
Обустављање исплате новчане накнаде
Исплата новчане накнаде кориснику се обуставља за време за које мирују права по основу незапослености, и то:
• трајања уговора о обављању привремених и повремених послова;
• одслужења или дослужења војног рока;
• издржавања казне затвора, изречене мере безбедности, васпитне или заштитне мере, у
трајању до шест месеци;
• боравка у иностранству, у случају када је незапослени или његов брачни друг упућен на рад у
иностранство у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње у дипломатска, конзуларна и друга представнштва.
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Очување животне средине

ПЛАВО - ЗЕЛЕНИ БЕОГРАД
Природна добра у градовима од великог су значаја, пре свега због утицаја климатских промена које
су све израженије

Београд је први град у свету који има представљена заштићена урбана природна добра. Иновативна платформа Плаво-зелена мапа се састоји од интернет портала www.bgmap.rs и
апликације за “паметне уређаје”, направљене у технологији “проширене стварности”. На овој веб-адреси су информације о сваком
локалитету (кратак опис и локација на српском и енглеском језику) и галерија фотографија.
Центар за унапређење животне средине, уз подршку Секретаријата за заштиту животне средине и „Теленора”, организовао
је акцију „Плаво-зелени Београд”, ради промоције природних
богатстава Београда, буђења свести о значају очувања ових површина, као и доприноса Стратегији пошумљавања подручја Београда.
Према речима Горана Тривана, градског секретара за заштиту животне средине, невладин сектор последњих година све
више добија на значају када је реч о пројектима у области животне средине. Секретаријат управо због тога годинама покушава
да помогне овај сектор, који мора да буде снажан, јер искораци у
заштити животне средине нису могући без њега.
„Ово је само један од пројеката које смо финансијски помогли и на тај начин поспешили изузетну креативност младих људи
како би је показали на делу. Пројекат је важан за образовање
грађана, али и за госте нашег главног града, и показује нам како
добра идеја спојена са напредном технологијом може да постане квалитетан продукт. Плаво-зелена прича, како ми волимо да
кажемо, изузетно је важна и красиће овај град једнако као и оно
шта приказује”, истакао је Триван. Овај пројекат има изузетан
значај за образовање грађана, али и оних који долазе као гости у
Београд и који чешће имају боље предзнање о значају животне
средине него што је то код нас.
Природна добра у градовима од великог су значаја, пре
свега, због утицаја климатских промена које су све израженије.
Ефекат „топлотног острва”, који се јавља у градовима, настаје услед смањеног процента зеленила, као последица урбанизације
и тако изазива повећање средње температуре у оваквим сре-

динама. Богатство које поседује Београд, једна од најзеленијих
престоница у Европи, јесте нешто чиме се мало градова може
похвалити.
„Кроз Плаво-зелени Београд подсетићемо Београђане на популарне зелене драгуље, али и скривене оазе вредне обиласка.
Центар за унапређење животне средине (ЦУЗС), жели да допринесе процесима ублажавања и прилагођавања климатским променама и позове све грађане да се активно укључе”, закључио је
Владан Шћекић, програмски директор ЦУЗС.
На интернет презентацији приказано је 49, а у апликацији 40
урбаних и природних заштићених локалитета града Београда:
шума Кошутњак, Звездарска шума, Авала, Космај, Топчидерски
парк, Калемегдан, Ташмајдан, Пионирски парк, Студентски парк,
Башта „Јевремовац”, арборетум Шумарског факултета, Велико
и Мало ратно острво, осам интернет-паркова и друго. Подршку
пројекту дали су Шумарски факултет и Туристичка организације Београда.
Акција „Плаво-зелени Београд“ доприноси реализацији активности које су предвиђене у „Стратегији пошумљавања подручја Београда“.
А.Б.

Промовисање достојанственог рада у Србији

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Програм има за циљ промовисање достојанственог рада у Србији, односно највиших међународних
стандарда у домену рада, запошљавања и социјалне политике, као и њихово уграђивање у
законодавство и праксу у нашој земљи
Државни секретар Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике Владе
Републике Србије Зоран Мартиновић и директор Међународне организације рада (МОР) за
Европу и Азију Сузан Хофман, потписали су
недавно посебан споразум о сарадњи, под називом „Програм достојанственог рада за Републику Србију 2013-2017. године”.
Мартиновић је на 102. заседању Међународне конференције рада, које се одржава
у Палати нација Женеви, истакао да су потписници овог документа, поред ресорног
министарства, Савез самосталних синдиката
Србије, Уједињени грански синдикати „Независност” и Унија послодаваца Србије.
Програм обухвата стратешко планирање
сарадње МОР са Србијом од 2013. до 2017. године и припремљен
је у сарадњи МОР, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и свих репрезентативних удружења радника и по-

Бесплатна публикација о запошљавању

слодаваца у Србији. Програм има за циљ
промовисање достојанственог рада у Србији,
односно највиших међународних стандарда у
домену рада, запошљавања и социјалне политике, као и њихово уграђивање у законодавство и праксу у нашој земљи.
Као три главна приоритета, који ће одредити правац и циљ деловања помоћи МОР у
поменутом периоду, одређени су јачање капацитета државних институција и социјалних партнера ради унапређења управљања
тржиштем рада, повећање могућности запошљавања и јачање система социјалне
заштите. Стране учеснице су потписивањем
документа одобриле Програм достојанственог рада и потврдиле заједничка настојања ради остваривања
његових циљева, наводи се у саопштењу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
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„Нова Искра“ представљена на конференцији у Лиону

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Јединствени мултифункционални радни простор намењен је подршци младим креативцима из сфера
дизајна, архитектуре, ентеријера, визуелних комуникација и сродних области

Б

еоградски дизајн инкубатор „Нова Искра“ представљен
је у Лиону, у оквиру конференције „European Lab“, платформа за културне иновације, која се од 2011. године одвија паралелно са једним од водећих францусих
музичких фестивала „Nuit Sonores“ (Ноћ звукова). Петодневни програм конференције „European Lab“ био је посвећен
иновацијама у сферама културе, политике, медија и предузетништва, а одржан је у историјском здању Hotel de Ville. Жеља
организатора ове конференције је да уједине нову генерацију
културних делатника који су свесни утицаја културне глобализације и тренутне дигиталне револуције.
Конференција је угостила око 150 делегата и 600 учесника
из читавог света, укључујући неке од најутицајнијих појединаца
из сфера које су у фокусу - организатора фестивала, политичара,
новинара, критичара, уметника, музичара, представника цивилног сектора и компанија.
Програм је замишљен као „think-tank“ за повезивање и представљање нових иницијатива које се служе иновацијама како би
јачале капацитете за редефинисање културних политика и културног предузетништва.
Београдски дизајн инкубатор „Нова Искра“ представљала је Нана Раденковић (координатор Creative Hub NI), у оквиру
специјалног одељка конференције Incubators of Cultural Projects,
заједно са „Creatis“ центром из Париза, за развој старт-ап концепата, који је базиран у оквиру културног центра „Gaite Lyrique“ у
Паризу.

„Нова искра је врста моста између идеја младих креативаца
и њене реализације у производњи”, казао је Марко Раденковић,
оснивач првог дизајн инкубатора код нас, који је свечано отворен
6. децембра прошле године у Београду. Овај јединствени мултифункционални радни простор намењен је подршци младим креативцима из сфера дизајна, архитектуре, ентеријера, визуелних
комуникација и сродних области.
„Покушавамо да се боримо против оног принципа да радиш
од куће у пиџами, из мамине собе, да се виђаш са клијентима у
оближњем кафићу… Желимо да иза сваког од нас постоји нека
врста структуре која је озбиљна, тако да младе дизајнере престану да доживљавају као аматере почетнике. То је најчешћи проблем са младим људима, они су талентовани али их људи не доживљавају озбиљно, јер нису инвестирали у разне канцеларије,
пословне просторе и озбиљан имиџ. Нова искра им све то пружа”,
прича Раденковић, који је идејни творац овог инкубатора.
„Можда неко то види као ману, али мислим да је највећа
предност Нове искре њена фокусираност на одређену област. Код
нас људи најчешће желе све, а ми мислимо да ако желиш професионално да се бавиш нечим, мораш да имаш одређени фокус, јер
свака област има посебна правила”, каже Раденковић.
Управо на основу свог искуства и образовања стеченог у области менаџмента и продукције у култури, Раденковић је дошао
до реализације ове идеје.
„Имам много пријатеља који се баве креативним радом.
Постао сам врло оштар према њима када сам видео да раде од-
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личне ствари, али да никако не налазе реалан пут ка производњи
и пласману. Схватио сам да је проблем у мени, јер очекујем од
њих да направе корак у нечему, за шта до сада нису добили никакво знање током школовања. Схватио сам да баш ми треба да
преузмемо одговорност за то да ли ће одређене ствари пронаћи
пут до правог клијента, да помогнемо дизајнерима у томе, да их
правно заштитимо, одредимо цену за тај посао, а са друге стране,
обезбедимо довољно позитиван амбијент клијентима, да знају за
шта дају паре”, додаје Раденковић.
„Један од наших основних задатака је да пружимо младим
креативцима радни простор, по принципу сарадње. Нова искра
пружа простор за осамнаест младих талената из области визуелног стваралаштва, а једна од основних ствари је што ће постојати
менаџмент тим који ће водити и бројне едукативне програме са
врло јасним фокусом”, изјавио је Раденковић.
Овај инкубатор представља својеврсни “перпетум мобиле”,
самоодрживи механизам који опстаје управо захваљујући принципу сарадње.
„Осамнаест људи плаћа одређену месечну чланарину за коришћење радног места и добија много више - едукативне програме, простор за одмор, дизајнерску библиотеку, малу радионицу за пројекте и макете. Важно је и да се свима њима пружа
прилика да раде са колегама из сличних области, сви су у једном
простору који заједнички деле”, објашњава Раденковић принципе рада „Нове искре”.
Према његовим речима, постоји више нивоа чланства. Основни је Designers Lab, који обухвата осамнаест радних места које
простор може да пружи. Сваке године расписиваће се конкурс
кроз који ће бити изабрано осамнаест људи којима је у том тренутку простор најпотребнији и који су показали највећи таленат.
Постоји и други ниво чланства - Creative Hub, који представља широку мрежу креативаца различитих области.
„Њима можда не треба у овом тренутку простор, али ми
желимо да их држимо близу, да их укључујемо у пројекте које
иницирамо или спроводимо са одређеним партнерима. Управо
мрежа тих партнерских компанија и произвођача чини трећи
ниво - под називом Industry Hub”, додаје Раденковић.
Прикупити партнере за сарадњу и отворити врата „Нове искре” није било лако, али су бројне компаније временом препознале потенцијал идеје.
„Прву понуду за сарадњу имали смо у априлу 2010. године. Тај податак довољно говори о томе какав је пут којим смо
ми ишли. Међутим, постоје људи којима смо рекли не, јер смо
видели да они не увиђају праве вредности Нове искре, да би та
сарадња била врло краткорочна, само зарад одређене рекламе”,
признаје он.
Дизајн инкубатор „Нова Искра“ представиће се и у оквиру
фестивала „Република”, који се одржава у Ријеци, од 18. до 20.
јула.
А.Б.
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Organic Live Fest

ЗДРАВ НАЧИН ЖИВОТА

Обновљиви извори енергије, органска производња, здрав начин живота и заштита животне средине,
основне су теме фестивала и уједно најактуелније теме савременог друштва
Крајем овог месеца, од 28. до 30. јуна, у Топчидерском парку
у Београду одржаће се „Органик лајв фест”, први фестивал у овом
делу Европе чији је концепт заснован на промовисању природних
ресурса и развијању свести о здравом начину живота. Обновљиви
извори енергије, органска производња, здрав начин живота и заштита животне средине, основне су теме фестивала и уједно најактуелније теме савременог друштва.
Фестивал се одржава у једном од најстаријих и најлепших
паркова у Београду, Топчидерском парку, у близини Милошевог
конака, Старог платана и споменика Арчибалду Рајсу. Сви садржаји и програми су у потпуности бесплатни за све суграђане.
Фестивалски простор подељен је у неколико делова:
- прва соларна бина у Европи која ће се снабдевати енергијом
путем соларних панела јачине 5КW;
- улица органске и здраве хране;
- јединствена еко-кућа која ће бити подигнута за посетиоце
фестивала;
- Трг хибридних возила на коме ће посетиоци моћи да виде и
тестирају хибридне аутомобиле и моторе;
- Научни кутак, у сарадњи са Центром за промоцију науке Републике Србије;
- Библиотека на отвореном, у сарадњи са Библиотеком града
Београда;
- сцена Стари платан, на којој ће бити приказани најлепши
филмови који се баве екологијом и еколошким темама, из земље
и региона.

Учесници овог тродневног програма су наше познате музичке групе: групе „Неверне бебе”, „Гарави сокак”, „Ђура и морнари”,
Дејан Цукић, гудачки квартет „Интермецо”. Сви наступи ће бити
анплагд – без струје. Концерт ће одржати и најпознатији дечији
хор „Колибри“, биће позоришних представа за децу, као и позоришне представе на отвореном „Никола Тесла или прилагођавање
анђела“ Народног позоришта у Београду. Биће ту и фитнес часова
у парку, разних трибина, еколошких радионица...

Фестивал је окренут целокупној популацији и осмишљен да
сваком члану породице пружи занимљиве садржаје. За најмлађе
је припремљена прва бесплатна органик дечија играоница
„Меџик ленд” (Magic Land) са богатим садржајем, а за запослени део друштва - оне који су у могућности да прате и примењују
савремене трендове, унапређују начин живота и буду носиоци
оживљавања домаће привреде - посебно је осмишљен „Опуштени
петак” (Casual Friday). Сви заинтересовани моћи ће да проведу радни дан у природи у Топчидерском парку и да учествују у бројним
културно-едукативним садржајима или једноставно да приуште
себи пикник на трави, а за најзапосленије је важно да знају да ће
на локацији фестивала имати инсталиран бежични интернет, као
и мобилни соларни пуњач за мобилне телефоне.
Пројекат организује Open Mind агенција. Манифестацију су
подржали: ЕУ комисија, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарство пољопривреде, Министарство омладине и спорта, Министарство унутрашњих послова, ЕУ
делегација, Привредна комора Србије, Град Београд, Туристичка
организација Србије и Београда, Завод за заштиту природе Србије,
Завод за заштиту споменика културе, УНДП, СИЕПА...

ПОЧЕЛА С РАДОМ ИСПОСТАВА НСЗ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Почетком прошле седмице почела је са радом испостава новосадске филијале Националне службе за запошљавање у Сремским Карловцима, у згради Општине
Сремски Карловци, на Тргу Бранка Радичевића 1. Поред представника медија, отварању Испоставе Сремски
Карловци присуствовао је в.д. директора Филијале Нови
Сад Небојша Кукић са сарадницима, као и представни-
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ци Општине Сремски Карловци. Испостава у Сремским
Карловцима радиће са странкама уторком и четвртком,
од 8 до 14 часова. Корисницима услуга НСЗ у Сремским
Карловцима, незапосленим лицима и послодавцима, Испостава Сремски Карловци доступна је и путем телефонског позива, на број: 021/882-077.
		
М. Милић Ђорђевић
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Сарадња у области туризма

МОСТОВИ РАЗУМЕВАЊА И ПРИЈАТЕЉСТВА
Државни секретар задужен за туризам, Горан Петковић, разговарао је у оквиру заседања Извршног
одбора Светске туристичке организације Уједињених нација са хрватским министром туризма,
Дарком Лоренцином, о унапређењу сарадње у области туризма и јачању туристичког промета
између две земље

М

еђу викенд туристима, Хрвати су у Србији на четвртом месту, а статистика бележи да се прошле године, махом на хрватском Приморју, одмарало око
пола милиона гостију из Србије. Државни секретар
задужен за туризам, Горан Петковић, разговарао
је у оквиру заседања Извршног одбора Светске туристичке организације Уједињених нација (UNWTO), која је недавно одржана
у Београду са хрватским министром туризма, Дарком Лоренцином, о унапређењу сарадње у области туризма и јачању туристичког промета између две земље.
„Србију и Хрватску повезује тема уласка у Европску унију,
која је за обе земље прилично актуелна, али је врло важна и за
област туризма. Хрватска је имала дугачак и трновит пут до европске породице, јер се од нас тражило не само да преговарамо,
већ и да све имплементирамо и то пре уласка у ЕУ, што је био
врло тежак задатак. Пратимо све што се догађа у Србији, у вези
са добијањем датума за почетак преговора са ЕУ и дајемо вам
подршку на европском путу”, рекао је Лоренцин.

Петковић је истакао да Србија у последњих неколико година
бележи позитивне стопе раста у туризму и оценио да је добра
сарадња са земљама региона кључна за развој ове области.
„Хрватска и Србија су и у прошлом периоду одржавале добру комуникацију и надам се да ћемо је и убудуће имати, као и
да ћемо радити на заједничким пројектима унутар UNWTO. Ви
ћете бити наш водећи партнер и када будете формално приступили Европској унији. Рачунамо не само на сарадњу, него и на
вашу помоћ у реализацији пројеката, а ми ћемо бити врло отворени и спремни да подржимо ваше пројекте. Оно што ви знате
о туризму, ми ћемо тек научити, уз вашу подршку”, истакао је
Петковић.
Почетком ове године Србија, Хрватска, Румунија и Бугарска
потписале су Меморандум о сарадњи на пројекту „Културна туристичка рута - Пут римских царева”, односно заједничком брендирању Дунава као међународно препознатог туристичког производа, који би требало да придонесе јачању културног туризма
земаља регије. Истовремено, то је један од првих заједничких
пројеката заснованих на смерницама стратегије Европске уније
за дунавску регију, са циљем дугорочног одрживог развоја Подунавља.
„Мудра је крилатица да туризам гради мостове разумевања
и пријатељства међу људима и народима, па стога би требало
успоставити процес поновног разумевања и без комплекса се
посећивати и дружити. Ми имамо сарадњу са Туристичком орга-
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низацијом Србије која се јако труди на позиционирању Србије као
подунавске земље са посебним програмима на Дунаву и у склопу Европске туристичке комисије наше две земље сарађују. То је
једна од ствари, али Србија има и много више, од Копаоника који
нуди целогодишњи одмор, преко бања, до многих других садржаја”, каже Нико Булић, директор Хрватске туристичке заједнице
и додаје да ми као регија имамо шансу на далеким тржиштима,
да постанемо препознатљиви као простор када се долази у Европу. То је могућност да се на једном путовању обиђе цео регион.
Директор Хрватске туристичке заједнице каже да већ три године такву сарадњу имају са Словеначком туристичком заједницом, када је реч о довођењу туриста из Индије, Кине, Кореје, Израела, а размишљају о сличном партнерству на тржишту САД.
Логично је да на ред дође питање сарадње са Туристичком организацијом Србије и осмишљавање програма боравка у овом делу
Европе, који би обухватао и једну и другу земљу, али и Словенију,
Босну и Херцеговину, Црну Гору. Државе настале из бивше земље
требало би још боље да сарађују у области туризма и предлажу
неке логичне итинерере за туристе. Сви који се баве овом граном
привреде требало би да раде на отклањању психолошких и административних баријера кроз регулацију прописа са циљем да
људи не осећају кад прелазе границу, да не осећају различитост
легислативе. Жеља је да туристи ову регију доживљавају као један хармонизован простор, без обзира што све државе нису чланице Европске уније.
А.Б.

Лидер региона
„Србија је једина од земаља бивше СФРЈ која је
чланица Извршног савета
UNWTO која броји 32 земље.
На овом заседању званично
је учествовало 29 земаља као
пуноправни чланови и више од 20 земаља које су дошле као
земље посматрачи. Њихово присуство показује регионални
значај Србије у овој организацији”, изјавио је државни секретар
за туризам Горан Петковић, на 95. седници Извршног савета
UNWTO, одржаној у Београду, од 27. до 29. маја 2013. године.
Он је такође истакао да је ово била изузетна прилика да Србија
покаже своје потенцијале и тиме допринесе укупном туризму
земље.
„Србија има велики туристички потенцијал. Има бање,
планине, језера, добра вина, музику, што показује и политичка
воља да постане лидер региона у туризму”, закључио је генерални секретар Светске туристичке организације Уједињених
нација Талеб Рифаи и констатовао да земље југоисточне и
средње Европе бележе стопе раста туристичке привреде последњих година.
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Студенти са инвалидитетом

СКУПЕ
ПРЕПРЕКЕ

Настава и уџбеници често нису прилагођени
потребама студената са инвалидитетом, што
је углавном последица недостатка средстава.
У појединим случајевима, посебно када
влада велико интересовање за неки факултет,
проблем представљају и опште квоте за
припаднике мањина за упис студената који ће се
финансирати из буџета

Н

а универзитетима у Србији студира мали број особа
са инвалидитетом, иако је приметан пораст протеклих година. Прецизних статистичких података нема,
али се процењује да је међу студентима свега неколико стотина колега са инвалидитетом (око 500), показују подаци факултета и удружења студената са инвалидитетом у Србији. Факултети углавном настоје да обезбеде приступ
зградама и побољшају услове за учење, а неки у томе предњаче,
попут Правног факултета у Београду. Међутим, често настава и
уџбеници нису прилагођени потребама студената са инвалидитетом, што је углавном последица недостатка средстава. У неким
случајевима, посебно када влада велико интересовање за неки
факултет, проблем представљају и опште квоте за припаднике
мањина за упис студената који ће се финансирати из буџета.

Највеће интересовање за друштвене науке
На Београдском универзитету (БУ) студира око 300 студената са инвалидитетом, што је изузетно мали број, кажу у Центру
за студенте са хендикепом, који је основан 2008. године, у склопу
Београдског универзитета, како би пружио подршку студентима
са хендикепом.
Координаторка Центра, Љупка Михајловска, рекла је за „ЕурАктив” да се у школској 2012/13. на Београдски универзитет
уписало 38 студената са инвалидитетом и да њихов број расте
неколико година уназад.

Додатни издаци
Извршни директор Удружења студената са хендикепом,
Милан Јанковић, каже да бројни проблеми који се огледају у
доступности, превозу, могућности смештаја и услова за добијање студентских стипендија чине да се студенти са инвалидитетом често осећају дискриминисано.
„Поред архитектонске и доступности литературе, неретко
је велики проблем и интелектуална доступност (на нивоу сензибилитета) професора, који често не разумеју ситуацију у којој
се студенти налазе, да им је потребна персонална асистенција
да обаве поједини задатак, или пак неопходност неког другачијег медија за учење, у односу на стандардне који се користе”,
каже Јанковић и наглашава да највећи проблем при студирању овим студентима чине услови под којима конкуришу за
стипендије и смештај у дому.
„Студенти са инвалидитетом конкуришу под истим условима за смештај у дому као и студенти без инвалидитета, али
услови студирања нису једнаки, јер они немају исту могућност
да постигну исти успех у истом периоду. Поред тога, студенту са инвалидитетом често је потребан пратилац (персонални
асистент), што изискује додатни новчани издатак”, рекао је Јанковић. У свету је овај проблем решен тако што је на факултетима ангажован велики број волонтера у сервисе персоналне
асистенције. У Србији таква организација не постоји.
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„Од укупног броја студената са инвалидитетом на БУ, око
30% користи колица или се отежано креће, око 20% има делимично или потпуно оштећење вида, са делимично или потпуно оштећеним слухом има око 10% студената, колико их је и са
значајним тешкоћама насталим због оштећења срца, тумора и
других обољења”, наводи Михајловска. Према њеним речима,
највећи број студената са инвалидитетом студира на Правном и
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. Медутим,
није занемарљив ни број студената на осталим факултетима, као
што су Факултет политичких наука, Филозофски, Филолошки и
Факултет безбедности. Дакле, најзаступљенији су управо факултети друштвених наука, док мали број студената студира на факултетима природних наука.
Према закону, високошколске установе су дужне да уграде
улазне рампе и отклоне физичке препреке за кретање особа са
инвалидитетом. Међутим, то није урађено на свим факултетима,
а студенти наилазе на препреке и када је реч о самој настави и
уџбеницима.
„Са највећим тешкоћама суочавају се студенти са оштећеним слухом, јер на факултетима нема тумача знаковног језика
и веома им је тешко да прате предавања, али и студенти који се
отежано крећу или користе колица, јер ниједан факултет није у
потпуности прилагођен њиховим потребама“, рекла је Михајловска и нагласила да се у веома неповољном положају налазе и
студенти са оштећењем вида, јер литература неопходна студентима са оштећеним видом треба да буде писана Брајевом азбуком, али је скупа.

Значајан искорак
„Поједини факултети су заиста направили значајан искорак како би студенти са инвалидитетом добили једнаке услове
за квалитетно образовање. Један од таквих је Правни факултет,
на ком студира око двадесетак студената са различитим облицима хендикепа. Сви уџбеници су доступни у електронском
формату, а добар део литературе обрађен је у адекватном писму.
Такође, студенти могу да користе и специјални лифт и тоалет”,
каже Михајловска и додаје да је доста учињено и на Економском,
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Филозофском, Машинском и Факултету политичких наука, где
постоје рампе за прилаз колицима. На Факултету за специјалну
едукацију и рехабилитацију, који школује студенте за подршку
особама са хендикепом, штампани су неки уџбеници на Брајевом
писму, а уз помоћ Института за педагошка истраживања звучно
су снимане књиге за академце са оштећеним видом.
Михајловска је оценила да је недосатак новца једини разлог
због кога се академци и даље сусрећу са проблемима на факултетима Универзитета у Београду.
Када је реч о смештају у студентским домовима, „Мика
Митровић“ је једини дом за студенте са инвалидитетом и нарушеним здрављем. Како је реновиран 2011. године, студенти који
су до тада становали у њему били су прераспоређени у три друга дома. Према наводима медија, студенти који користе колица
били су смештени у Дом „4. април“, који је захваљујући томе
добио спољашње рампе за улаз и три монтажне рампе унутар
дома.

студенти са инвалидитетом имају проблема. У Новосадском удружењу студената са инвалидитетом се надају и да ће се тоалети
за студенте који користе колица ускоро бити направљени.
„Информациона приступачност је прилично добро регулисана на овом универзитету, професори су вољни да помогну и
учине све да олакшају студентима присуство на предавањима и
излазак на испите. Нисмо упознати ни са једним случајем дискриминације, и то је заиста за сваку похвалу“, кажу у овом удружењу чији волонтери помажу слабовидим и слепим студентима
тако што литературу читају и снимају.
У 2005. години Научно веће донело је одлуку да студенти основних студија чији је инвалидитет 60% и више, буду ослобођени
школарине, плаћања пријаве испита и осталих трошкова, а у удружењу студената са инвалидитетом наводе да је то заиста велика помоћ и подстицај за студирање. Студенти са инвалидитетом који конкуришу за смештај у дому смештени су у домовима
„Слободан Бајић“ и „Вељко Влаховић“, најближим кампусу. У овим
домовима постоје рампе за улаз, али не и лифт. У удружењу кажу
да би тај проблем требало да буде решен у скорије време.

Афирмативна мера
Финансирање и упис студената обухваћени су афирмативном мером коју је Министарство просвете први пут применило
током уписа у школску 2012/13. годину. Она предвиђа квоту од
2% места на буџетском финансирању за студенте са инвалидитетом и припаднике ромске мањинске заједнице, али се не дели
на подједнак број студената из обе групе, већ тих 2% представља укупну квоту. То је створило одређене проблеме, јер за неке
факултете влада веће интересовање, па укупна квота од 2% није
довољна и за особе са инвалидитетом и за Роме. На пример, Факултет политичких наука је имао само 150 буџетских места, па
од тога 2% износи три места, што значи да је само троје студената
уписано на буџет. Конкретно, у овом случају сва три студента су
ромске националности јер су они, у групи осетљивих друштвених група студената, имали највише бодова.
Ситуација на Универзитету у Новом Саду не разликује се
много од београдске. Из Новосадског удружења студената са
инвалидитетом кажу да је број студената око 120. У удружењу
наводе да је у погледу приступачности објеката кампус добро
опремљен, али да зими, уколико се прилази не чисте редовно,

На Нишком универзитету не постоје обједињени подаци
о броју студената са инвалидитетом, а према подацима које су
„ЕурАктиву” доставили поједини факултети у склопу тог универзитета, њихов број је мали. На Учитељском факултету у Врању
студира један студент са инвалидитетом, и до сада није био чест
случај да студенти са инвалидитетом студирају на том факултету, наводе у тој установи. Факултет нема предвиђену квоту за
упис студената са инвалидитетом на терет буџета и нема прилагођен приступ објекту за особе са инвалидитетом. Такође, у
Врању није предвиђен посебан смештај за студенте са инвалидитетом. На Природно-математичком факултету у Нишу студира
један студент са инвалидитетом, на докторским студијама, а оба
улаза у зграду су прилагођена и особама са инвалидитетом. Факултет има лифт. На Електронском факултету у Нишу нема студената са инвалидитетом, али су још пре пет година постављене
рампе које омогућавају лакши приступ згради, а два тоалета су
прилагођена потребама особа са инвалидитетом.
А.Б.

Неразрађен механизам подршке
Студенти су већ пунолетни грађани, па за њих нема тако разрађеног механизма подршке и укључивања у образовање какав је
неопходан деци. На упис на факултете и високе школе, студирање и оцењивање свакако се примењују опште одредбе о забрани дискриминације, као и у свим осталим областима живота. Те одредбе подразумевају, између осталог, да се мора обезбедити приступ свих
грађана јавним установама и објектима, без обзира на лична својства тих грађана, па су и високошколске установе дужне да, на пример,
уграде улазне рампе и отклоне физичке препреке за кретање особа са инвалидитетом.
Постоји неколико законских одредби чија је сврха заштита студената са инвалидитетом. Тако је обавеза сваке високошколске
установе да им, у складу са својим могућностима, обезбеди услове да могу нормално да студирају, а новац за то мора да обезбеди
оснивач установе (у случају државних школа све мора да плати држава, односно Покрајина Војводина). Високошколска установа може
организовати наставу или део наставе тако да буде прилагођена студентима са инвалидитетом, на пример, може за предавања ангажовати тумача за знаковни језик. На испиту, међутим, установа је законски обавезна да прилагоди полагање потребама студената.
То се односи и на пријемни испит за упис. Нико не забрањује високошколским установама да учине и више од онога на шта их закон
обавезује. Београдски универзитет то ради посредством Центра за студенте са хендикепом, који је намењен студентима са оштећеним
видом или слухом, тешкоћама у учењу или говору и оболелим од хроничних болести, попут дијабетеса и епилепсије. Улога Центра је да
овим особама помогне при упису, пружи им информације о њиховим правима и могућностима, помогне у решавању проблема током
студирања и да им по завршетку студија помогне да се запосле.
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