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Тржиште рада

ЗАУСТАВЉЕНА СТОПА
(НЕ)ЗАПОСЛЕНОСТИ
Боља сарадња институција, подстицање иновација и
усмеравање на јасно одређене циљне групе, само су
неке од препорука које су колегама из Србије пренели
представници служби за запошљавање Шведске,
Француске и Румуније

Формиран Сенат привреде Србије

МОСТ КА ЕВРОПИ

„Надам се да ћемо створити успешну привреду и поставити
основе да доведемо што више инвеститора, јер Србији
треба здрав бизнис, на здравим основама“, нагласио је
Александар Вучић

„Друга шанса“ у Зрењанину

ШАНСА ЗА БОЉУ
БУДУЋНОСТ
Школе са подручја централног Баната су међу 80 школа
у Србији верификованих за реализацију функционалног
основног образовања одраслих
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Позитивно је што је у Србији заустављен раст стопе незапослености и што су усвојени законски оквири који могу позитивно да утичу на тржиште рада. Међутим, незапосленост
је и даље велика, и то је један од горућих проблема у земљи.
На евиденцији Националне службе за запошљавање у сваком
тренутку има око 200.000 младих, а 130.000 је без икаквог радног искуства.
Директор НСЗ Синиша Надбантић рекао је да је тема запошљавања и укључивања рањивих група на тржиште рада
изузетно значајна са аспекта структуре незапослених лица, а
пре свега за 31 одсто лица без квалификација, као и за особе са
инвалидитетом, старије од 50 година, незапослене због стечаја
предузећа, људе који су проглашени за вишкове током реструктурирања предузећа.
„Убеђен сам да ће овај модел бити користан за формирање
политика на државном и локалном нивоу, где би се локалним
самоуправама посебно помогло у запошљавању наведених
лица“, рекао је Надбантић на семинару „Иновативне мере
усмерене ка укључивању различитих рањивих група на тржишту рада“, одржаном у Палати „Србија“. Како су колегама
из Србије пренели представници служби за запошљавање и
надлежних министарстава Шведске, Француске и Румуније,
промена приступа може да промени много тога.
„Са отпочињањем преговора о приступању ЕУ за Србију
је почела нова ера. До планираног окончања преговора, 2020.
године, остао је још дуг пут, који се не ишчекује са надом само
из правца Србије. У преговорима су обе стране на добитку, јер
ће Србији донети перспективу, а нама стабилност“, рекао је министар спољних послова Аустрије Себастијан Курц, на прошлонедељном свечаном представљању Сената привреде Србије.
Аустријски министар нагласио је да ће ова земља учинити
све да, кроз конкретне пројекте, помогне реформске процесе у
Србији на путу ка ЕУ. Аустрија је највећи страни инвеститор у
српској привреди, са улагањем од око 3,5 милијарди долара, у
периоду од 2000. до 2013. године. „Захваљујући инвестицијама
аустријских компанија, у Србији је отворено око 22.000 радних
места“, истакао је потпредседник ПКС Раша Ристивојевић.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је на
основу огледа „Друга шанса“ донело Закон о образовању одраслих, који је ступио на снагу 1. јануара 2014. године. Функционално основно образовање одраслих је од школске 2013/14.
године укључено у редован систем образовања и васпитања
и финансира се из буџета ресорног министарства. Носиоци
програма функционалног основног образовања одраслих у
Средњобанатском округу су основне школе „Јосиф Маринковић“ из Новог Бечеја, „Браћа Стефановић“ из Неузине и „Петар
Петровић Његош“ из Зрењанина.
Редакција
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Кинески партнери заинтересовани за изградњу малих хидроелектрана

КАНАЛ МОРАВА

Студија изводљивости показала је да је пројекат економски исплатив, а с обзиром да
Кинезима новац не представља проблем, питање је тренутка када ће се Влада Србије
определити да уђе у његову реализацију, сматра министар Милан Бачевић

К

инески партнер може Србији да понуди различите
моделе финансирања, укључујући концесије и директно инвестирање, речено је на састанку министра
природних ресурса Милана Бачевића и делегације
кинеске Ексим банке и Геџуба корпорације. „Договорили смо
детаље реализације прве фазе пројекта Канал Морава“, рекао
је Бачевић и додао да су кинески партнери спремни да за 10
до 15 дана Србији доставе предлоге пројекта које могу одмах
да финансирају.
Бачевић је напоменуо да је велика кинеска државна
Геџуба корпорација, која је израдила бесплатну студију изводљивости за Канал Морава, пре неколико месеци упутила
писмо Србији и изразила жељу да отпочне разговоре о концесији, уколико Влада Србије одлучи да почне реализацију
тог пројекта. Министар је указао да је за Србију концесија
најприхватљивија, с обзиром на економску и финансијску
кризу у којој је се земља налази. Он је подсетио да је студија
изводљивости показала да је пројекат економски исплатив,
а с обзиром да Кинезима новац не представља проблем, питање је тренутка када ће се Влада Србије определити да уђе
у његову реализацију.
„Изборна кампања не би требало да нас зауставља у
разговорима о овој и другим важним темама. Ако је у Кини
зрело мишљење да је ово важан економско-социјални пројекат који има политичку и финансијску подршку, не видим да
ће будућа Влада Србије да се с индигнацијом односи према
њему, када је за све озбиљне аналитичаре и оне који се баве
струком, овај пројекат потпуно прихватљив“, навео је министар.
Бачевић је додао да је Србија у овој години определила
средства за израду просторног плана подручја посебне намене за Канал Морава и да се документација за тај кровни
документ увелико припрема.
Заменик генералног директора кинеске Ексим банке,
Ванг Хонгвеј, рекао је да ово изузетно сложен и дуготрајан
пројекат који треба реализовати фазно, са чим ће бити усклађени и модели финансирања. Кинески фонд за 16 земаља
централне и источне Европе сада има могућност да кроз директне инвестиције улаже у економски исплативе пројекте,
као што је Канал Морава, а постоји и добро познати модел
финансирања кинеске Ексим банке кроз кредитну линију.
„Изузетно смо заинтересовани да у оквиру овог пројекта реализујемо изградњу малих хидроелектрана. Сада је на

тиму стручњака да припреми техничко-економску документацију“, истакао је Хонгвеј. Он је нагласио да постоји велики
економски и социјални интерес за реализацију пројекта Канала Морава, који укључује велики број мањих, економски
исплативих пројеката.
„За прву фазу нашег рада додељено нам је 500 милиона долара за пројекте у региону. Средства могу бити искоришћена у разним областима, укључујући инфраструктурне
пројекте, луке, путеве, мостове, обновљиве изворе енергије,
телекомуникације“, додао је Хонгвеј.
Заменик генералног директора Геџуба корпорације, Хуанг Лин, потврдио је да пројекат Канала Морава треба поделити у неколико фаза, те да се утврђује која би одмах могла
бити реализована. Према његовим речима, тимови српских
и кинеских стручњака још морају да анализирају све моделе
сарадње. Вероватно ће за одређене фазе пројекта постојати
различити модели финансирања и сарадње, на обострану корист, што тек треба да се договори.
Аутор: Танјуг

Вишеструка корист
Реализацијом пројекта остварио би се не само јефтин и
ефикасан транспорт људи и робе, него би се обезбедила и знатна
производња електричне енергије. Акумулацијом воде снабдело
би се становништво питком водом и омогућило наводњавање
пољопривредног земљишта, а истовремено би се извела заштита земљишта од поплава. Трајно би се регулисали токови нивоа
воде Велике Мораве, Јужне Мораве, Западне Мораве, Пчиње и
Вардара. Регулисало би се трајно отицање подземних воде, а изградио би се и систем рибњака од притицајних речица. Развио
би се бањски туризам, изградила се пристаништа у приобалним градовима. Такође, јефтино би се експлоатисао шљунак и
песак за грађевинске потребе.
На изградњи канала у Србији, Македонији и Грчкој требало
би да буде ангажовано око 37.000 радника, а само у нашој земљи
око 22.000. Процене стручњака о потребном капиталу за изградњу крећу се у распону од 12 до 17 милијарди евра. Канал би
био 4. класе квалитета, попут канала Дунав-Рајна-Мајна-Дунав
(пројектант овог канала пружа јавну подршку изградњи нашег
канала). Канал је двосмеран и намењен за локални саобраћај,
транзитни међународни саобраћај и транспорт. Пројектован је
почетни годишњи транспорт роба од десет милиона тона.

Однос грађана према дискриминацији у Србији

СТЕРЕОТИПИ
И ПРЕДРАСУДЕ

До смањења дискриминације неће доћи ако се не савладају ауторитарни менталитет,
политичка некултура и предрасуде и успостави вредносни систем у коме се разлике међу
људима прихватају

Н

а заједничкој конференцији Повереника за заштиту равноправности и Програма Уједињених нација
за развој у Србији (УНДП), представљено је истраживање „Однос грађана према дискриминацији
у Србији“, које је за потребе Повереника спровео Центар за
слободне изборе и демократију (ЦеСИД). Велики број испитаника (42%) сматра да су жене највише дискриминисана
друштвена група, а за њима следе Роми (41,5% испитаника),
особе са инвалидитетом, сиромашни и стари, показало је истраживање. Више од трећине испитаника сматра да је дискриминација најраширенија у сфери рада и запошљавања.

Истраживање је показало и да су у Србији раширени стереотипи и предрасуде. Већина грађана није спремна да им
припадник националне мањине постане члан породице, 49%
испитаника се слаже са тврдњом да је хомосексуалност „болест коју треба лечити“, а 35% грађана сматра да мале верске
заједнице „краду душу људима“.
„Друштвену стварност у Србији обележавају широко
распрострањени родни, етнички и други стереотипи и предрасуде, а ниво социјалне и етничке дистанце према појединим мањинским групама и даље је изразито висок“, рекла је
повереница Невена Петрушић на представљању резултата,
у Београду.
По речима Петрушићеве, до смањења дискриминације
неће доћи ако се не савладају ауторитарни менталитет, политичка некултура и предрасуде и успостави вредносни систем у коме се разлике међу људима прихватају.
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Према резултатима извештаја, постоје значајне предиспозиције за дискриминацију према припадницима лезбијске, геј, бисексуалне и транссексуалне (ЛГБТ) популације.
Такође, уочене су укорењене предрасуде према мањинским етничким и нетрадиционалним верским заједницама.
Највећи степен етничке дистанце постоји према Албанцима,
које више од половине испитаника не жели у својој породици, а 25% као комшију, док петина испитаника сматра да они
уопште не би требало да буду држављани Србије. Велики број
људи изразио је неспремност за ступање у породичне односе
са Ромима (56%), Бошњацима (43%) и Хрватима (39%).
Резултати показују да су грађани свесни да је дискриминација широко распрострањена, а више од трећине
испитаника сматра да је она најраширенија у сфери рада и
запошљавања. Тај податак се подудара са статистиком Повереника, по којој се више од трећине притужби грађана тој
институцији односи на дискриминацију на раду и приликом
тражења посла. Као најодговорније за постојање дискриминације, али и као задужене за њено сузбијање, грађани виде
политичке странке, Владу и Скупштину Србије, медије и правосуђе.
Ирена Војацкова Солорано, директорка УНДП у Србији,
казала је да у Србији постоје добри закони против дискриминације, али да је питање како се они спроводе, и истакла да
ће њена организација наставити да подржава рад Повереника за заштиту равноправности.
Истраживање „Однос грађана према дискриминацији у
Србији“ спровео је Центар за слободне изборе и демократију“
(ЦеСИД), а оно је по четврти пут организовано у Србији. Истраживање је спроведено методом „лице у лице“, на случајном узорку од 1.200 грађана старијих од 15 година, у периоду
од 21. до 28. новембра 2013. године.
			
А.Б.

У институцијама
Више од петине представника јавне власти у Србији не зна
да је свака врста дискриминације забрањена законом, а велики
је проценат оних који толеришу такво понашање. Већина запослених у институцијама само се декларативно супротставља
дискриминацији и сматра да је највише има у запошљавању.
Резултати истраживања показали су и да дискриминације има
мање у Београду и Војводини него у осталом делу Србије, као и
да су посланици републичког парламента свеснији дискриминације него представници локалних власти.
Истраживање показује да трећина представника јавне
власти мисли да говор мржње није противан закону. Канцеларија Повереника за заштиту равноправности спровела је истраживање између 3. и 30. октобра 2013. године, а обухватило
је 1.352 представника институција - Владе Србије, Скупштине
Војводине, локалних управа, судова и тужилаштава.
„Много је оних који сматрају да су дискриминисане групе саме одговорне за свој положај и да је одговорност за борбу
против дискриминације на самим грађанима, а не на надлежним институцијама, односно држави“, казала је повереница за
заштиту равноправности Невена Петрушић.
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Формиран Сенат привреде Србије

МОСТ КА ЕВРОПИ

“Надам се да ћемо створити успешну привреду и поставити основе да доведемо што
више инвеститора, јер Србији треба здрав бизнис, на здравим основама“, нагласио је
Александар Вучић на прошлонедељном свечаном представљању Сената привреде Србије
„Са отпочињањем преговора о приступању ЕУ за Србију
је почела нова ера. До планираног окончања преговора, 2020.
године, остао је још дуг пут, који се не ишчекује са надом
само из правца Србије. У преговорима су обе стране на добитку, јер ће Србији донети перспективу, а нама стабилност“,
рекао је министар спољних послова Аустрије Себастијан Курц
(Sebastian Kurz), у Привредној комори Србије, на прошлонедељном свечаном представљању новоформираног Сената
привреде Србије.
Аустријски министар нагласио је да ће ова земља учинити све да, кроз конкретне пројекте, помогне реформске
процесе у Србији на путу ка ЕУ. Аустрија ће у овој години инвестирати 4 милиона евра кроз развојне пројекте у региону.
„Надам се да је ово довољан мотив за још бољу сарадњу и почетак разговора о конкретним пројектима“, истакао је Курц.
Аустрија је највећи страни инвеститор у српској привреди, са улагањем од око 3,5 милијарди долара, у периоду
од 2000. до 2013. године. „Захваљујући инвестицијама аустријских компанија, у Србији је отворено око 22.000 радних
места“, истакао је потпредседник ПКС Раша Ристивојевић.
Колики је интерес аустријске стране да сарађује са српском
привредом, говори и присуство око 290 представништава
аустријских фирми у Србији.
„Србија ће предузети хитне и свеобухватне реформе.
До краја јуна очекује се доношење закона о раду, приватизацији, грађевинском земљишту, државним службеницима
и осигурању“, изјавио је први потпредседник Владе Србије
Александар Вучић. Вучић је казао да ће бити донети и сви
други системски закони који ће уредити економију земље,
уз одржавање политичке стабилности коју, како је истакао,
гарантује.
„Надам се да ћемо створити успешну привреду и поставити основе да доведемо што више инвеститора, јер Србији
треба здрав бизнис, на здравим основама“, нагласио је Вучић.
Вучић се захвалио аустријским инвеститорима на досадашњим улагањима, додавши да је у 2013. било три и по пута
више инвестиција него 2012. године, а очекује се да ће ове
године и тај број бити премашен. „Србија може много тога
да научи од Аустрије, која је далеко испред Србије“, рекао
је Вучић и додао да нама највише недостају дисциплина и
марљивост.
Др Драган Гламочић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, истакао је да ће Србија радити на
смањењу процедура не само у области аграра, већ и у другим секторима. „Привредни мост је инвестирање у европску будућност земље и грађана, а инвеститорима поручујем:
Имајте веру у Србију“, рекао је Гламочић.
Да је оснивање Сената Србије велика шанса и за Србију
и за Аустрију, сматра и мр Иван Грос, извршни директор
аустријског предузећа „Гримекс консалт“ (GRIMEX Consult)
и председник УО Сената привреде Србије. „Земљи су хитно
потребни развој и нова радна места. Аустријска предузећа у
том смислу играју важну улогу“, рекао је Грос.
Др Ерхард Бусек, бивши вицеканцелар и председник
Сената привреде Аустрије, истакао је да ће Беч и Београд
непосредно сарађивати и тако формирати пословни мост
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привредника Србије и Аустрије. „Једна ствар је извесна. Србија је стигла до одлучујуће тачке у својој историји, не само
у погледу на ЕУ, већ и с обзиром на њену општу позицију и
значај у југоисточној Европи. Рачунајте на нашу помоћ, тражите од нас шта год желите, јер је то у заједничком интересу“,
наглашава Бусек.
Након презентације Сената привреде Србије, Вучићу је
уручена повеља о почасном чланству у Сенату привреде Аустрије, који је иницирао оснивање српског сената, док су аустријски министар и Ханс Харер, председник Управног одбора
Сената привреде Аустрије, постали почасни чланови Сената
привреде Србије.
			
В.Пауновић

Мисија и визија
Сенат привреде се у свом раду руководи идејом заједничког али и општег интереса у унапређивању привредних односа
Србије и Аустрије. Да би се тај циљ остварио, политичкој сцени Србије потребна је стручност предузетника и руководилаца
у привреди, али и стручност из других друштвених сфера, са
фокусом на пракси. Сенат привреде треба да за истим столом
окупи политику, привреду и друштво без монолитног лобирања
и на тај начин гради „труст мозгова“, који ће се носити са изазовима јачања сарадње, каже се, између осталог, у Мисији и визији Сената.
Сенат треба да буде посвећен остваривању циљева Организације уједињених нација и свих њених организационих делова.
Чланови ће се залагати за што значајније отварање привреде
Србије према међународном тржишту, нарочито аустријском и
немачком, кроз тражење пословних прилика за српска предузећа на овим тржиштима. Такође, уз подршку државних органа
Србије, Сенат привреде ће организовати презентацију предузећа која су предвиђена за приватизацију и кроз непосредну
сарадњу са Сенатом привреде Аустрије радити на анимирању
аустријских компанија за понуђене пројекте. Сенат ће се бавити и организовањем стручних и пословних конференција које
су интересантне за привреду Србије, организовати семинаре и
интернационалне панел дискусије и форуме око најзначајнијих
тема, како на међународном тако и на тржишту Србије. Сенат ће
посебно радити на томе да окупи младе менаџере, креативне
студенте, посленике културе који могу допринети јачим везама са аустријским, тј. европским друштвом, у циљу развоја сарадње Србије, Аустрије и Европске уније.
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Тржиште рада у Србији

ЗАУСТАВЉЕНА СТОПА
(НЕ)ЗАПОСЛЕНОСТИ
Боља сарадња институција, подстицање иновација и усмеравање на јасно одређене
циљне групе, само су неке од препорука које су колегама из Србије пренели
представници служби за запошљавање Шведске, Француске и Румуније

У

купан број запослених у Србији процењен је на 1,7
милиона (1.703.107), крајем децембра 2013. године,
што је за 1,2 одсто или за 21.239 лица мање у поређењу са истим месецом претходне године. Највећи
пад запослености, према часопису Привредне коморе Србије „Коњунктурни трендови“, забележен је у прерађивачкој индустрији, трговини, грађевинарству, предузетничкој
делатности, стручним, научним, техничким и иновативним
делатностима и финансијском сектору. У децембру је број запослених био мањи за 526 лица него у октобру.
Позитивно је што је у Србији заустављен раст стопе незапослености и што су усвојени законски оквири који могу
позитивно да утичу на тржиште рада. Међутим, незапосленост је и даље велика, и то је један од горућих проблема у
земљи. На евиденцији Националне службе за запошљавање
у сваком тренутку има око 200.000 младих, а 130.000 је без
икаквог радног искуства.

пошљавање и надлежних министарстава Шведске, Француске и Румуније, промена приступа може да промени много
тога. Боља сарадња институција, подстицање иновација и
усмеравање на јасно одређене циљне групе, само су неке од
препорука које су им пренели на основу сопственог искуства.

Недостају средства

Иновативне мере
Укупан број незапослених на евиденцији Националне
службе за запошљавање последњег дана 2013. године износио је 769.546 лица, што је за 1,1 одсто више у односу на исти
месец претходне године, а за 0,9 одсто више у односу на октобар. Стопа незапослености у Србији износила је у децембру
28,9 одсто. Дугорочна незапосленост доминира у структури
лица која траже посао, учествујући са 66,5 одсто у укупном
броју незапослених. У поређењу са новембром, дугорочна незапосленост је у децембру порасла за 0,4 одсто, а у односу на
крај 2012. године за 4,2 одсто.
Директор НСЗ Синиша Надбантић рекао је да је тема
запошљавања и укључивања рањивих група на тржиште
рада изузетно значајна са аспекта структуре незапослених
лица, а пре свега за 31 одсто лица без квалификација, као и за
особе са инвалидитетом, старије од 50 година, незапослене
због стечаја предузећа, људе који су проглашени за вишкове
током реструктурирања предузећа.
„Убеђен сам да ће овај модел бити користан за формирање политика на државном и локалном нивоу, где би се
локалним самоуправама посебно помогло у запошљавању
наведених лица“, рекао је Надбантић на семинару „Иновативне мере усмерене ка укључивању различитих рањивих
група на тржишту рада“, одржаном у Палати „Србија“. Како
су колегама из Србије пренели представници служби за за-
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Државни секретар у Министарству рада, запошљавања
и социјалне политике, Зоран Мартиновић, рекао је да је, према истраживањима из октобра 2013. године, стопа незапослености пала на 20,1 одсто, што је за око четири процента
мање у односу на анкету из априла прошле године.
„Ни са тим процентом не можемо бити задовољни, јер је
то још увек висока стопа, а и од априла до октобра има више
сезонских послова у пољопривреди и грађевинским радови-

Стање у Банату
У Средњебанатском округу, према подацима Националне службе за запошљавање, на крају јануара на евиденцији су
била 18.103 незапослена, што је 600 особа више него у децембру
2013. године. Од тога је незапослених на територији Зрењанина
било 9.295, у општини Житиште 2.319, Новој Црњи 1.697, Новом
Бечеју 3.013 и у Сечњу 1.779 незапослених. Најлакше до посла
долазе заваривачи, возачи, продавци (агенти продаје, менаџери
продаје), месари, грађевински радници, шивачи, фармацеути и
професори математике и енглеског језика, а већ годинама готово да нема интересовања за занимања као што је матурант
гимназије. Теже до посла долазе и бравари, металостругари, ауто-механичари, пољопривредни техничари, хемијски, прехрамбени и техничари за биотехнологију, а посла готово да и нема за
прерађиваче хране и пића, машинске и економске техничаре.
На евиденцији службе за запошљавање у средњем Банату
су 6.763 неквалификована радника, 404 полуквалификована,
82 висококвалификована, као и 4.704 радника са трогодишњом
и 4.151 са четворогодишњом средњом школом. Са завршеном
вишом школом или трогодишњим високим образовањем на
евиденицији се налази 826 незапослених, док на посао чека и
1.170 незапослених са факултетском дипломом, али и три доктора наука.
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ма. Ипак, то улива благи оптимизам, јер смо тренд раста незапослености успели да зауставимо, а у неким периодима и
смањимо. Србија је установила институционални и законски
оквир који у наредном периоду може позитивно да утиче на
тржиште рада, а донети су и закони усклађени са европским
тековинама“, рекао је Мартиновић на семинару у оквиру твининг пројекта који је финансирала ЕУ.
Међутим, увек недостају средства за подстицање мера
за активно запошљавање, а у Србији је то веома значајно, јер
је стопа незапослености висока, а бележи се и велики број
теже запошљивих и рањивих категорија на које се треба усмерити. У њих је Мартиновић убројао младе, будући да је у
Србији око 200.000 младих до 30 година незапослено, неквалификоване који чине око трећину регистрованих на бироу
за незапослене и старије који остају без посла као вишкови.

Према Мартиновићевим речима, велики број локалних
самоуправа је у претходне две године био заинтересован за
доношење планова и спровођење активних мера запошљавања, што подразумева да и сами издвајају новац за то.
„Локалне самоуправе у 2014. могу да рачунају на 500
милиона динара из буџета за смањење незапослености. Тај
новац ће, по свој прилици, моћи да добију тек након формирања нове владе, што ће донекле смањити ефекте, јер
је требало да се ради од почетка године. Фокус ће бити на
вишковима запослених, биће могуће финансирати и стручну праксу за младе, али и програме за категорије које су на
локалу препознате као приоритетне“, рекао је Мартиновић.

Повезивање локалних институција
У наредном периоду треба одговорити на демографске изазове који се огледају у депопулацији становништва
и економским миграцијама у неразвијеним и приградским
подручјима, решити проблем недостатка инфраструктуре за
покретање привредног развоја у неразвијенијим подручјима.
Представници француске и шведске јавне службе за запошљавање и румунског министарства рада су на семинару
представили своје примере добре праксе.
„Сарадња општина и локалних служби за запошљавање,
социјално осигурање и здравствену заштиту показала се
Бесплатна публикација о запошљавању

као веома ефикасна. Наиме, дешавало се да су особе које су
тешко запошљиве дуго ишле од институције до институције
без резултата. Зато је направљен пилот-пројекат повезивања
локалних институција, са циљем да се види како се може
успоставити сарадња ових инстанци, да би се боље изашло
у сусрет потребама незапослених“, рекла је Кристина Розенгрен, представница шведске јавне службе за запошљавање.
Пилот-пројекат је дао добре резултате, па је 2004. донет закон који регулише ову врсту сарадње на локалном нивоу, која
је данас широко распрострањена, а финансирају је локалне
власти.
Циљна група су особе које су тражиле подршку најмање две од ове четири инстанце, при чему све плаћају по
25% буџета. На државном нивоу овим је обухваћено 35.000
појединаца, од чега је више од 50% младих до 30 година, а
тотални годишњи буџет је око 63 милиона евра. Овакав вид
сарадње данас се примењује у 222 од 300 општина. То је финансијска сарадња институција, али и сарадња у практичном смислу - доносе се заједничке одлуке и постављају заједнички координатори.
Кристина Розенгрен је предочила да и модели социјалних преузећа могу дати веома добре резултате. Социјална
предузећа се не дефинишу исто у свим земљама, јер треба
да одговарају потребама одређене средине. У Шведској нису
детаљно дефинисана законом. Значајно је да запошљавају
тешко запошљиве особе и оне које имају проблем да задрже
посао, као и да добит инвестирају искључиво у постојеће предузеће или оснивање нових.
„Број социјалних предузећа у Шведској расте, са 157 пре
пет година на данашњих 320. У њима ради 9.500 људи, од
којих је 3.000 запослено, а 6.500 је на обукама и рехабилитацијама. Искуство је показало да особе које су биле укључене
у обуку након тога веома успешно раде у оваквим предузећима. Приходи долазе од продаје производа и услуга, али
и из буџета за рехабилитацију и обуку угрожених категорија.
Најчешће се оснивају у секторима ресторана и кафеа, услуга
чишћења, медија, прања аутомобила, услуга у домаћинству,
рециклирања, продаје половне робе и културе, јер за ове секторе нису потребна велика почетна улагања“, каже Розенгрен
и напомиње да цело друштво има користи од социјалних
предузећа, што је илустровала примером развоја предузећа
које су основале бивше осуђенице (и оне су у групи тешко запошљивих и могу се бавити социјалним предузетништвом), а
које је сада нарасло у конзорцијум 11 предузећа и запошљава више од 1.000 особа из различитих категорија тешко запошљивог становништва. Добробити за привреду су око пет
милиона евра - ови људи више не примају социјалну помоћ,
треба им мање здравствених третмана, јер раде и осећају се
здраво, продају се њихови производи, а они зарађују, троше
и плаћају порезе.
Стручњаци из Србије добили су савет, између осталог, и
да подстичу иновације, слушају све заинтересоване стране,
али и да искористе европске фондове.
А.Б.
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Стефан Стојановић нашао је посао из снова. Бави се фотографијом коју воли,
али негде на Карибима

С

тефан Стојановић радио је као фоторепортер Монда, а
онда се јавио на оглас и добио посао из снова - ради
као фотограф на прекоокеанском крузеру. Како каже,
на оглас за овај посао налетео је на интернету. „Фотографе је тражила агенција из Мајамија, коју држи наш човек
који се овим послом бави већ 15 година. Он регрутује фотографе за крузере најбољих америчких бродских компанија,
као што су Ројал Карибиан, Азамара, Дизни... Конкретно, ја
радим на броду компаније Ројал Карибиан“, објашњава Стефан за Мондо. Ипак, како каже, није добио посао само што се
јавио на оглас. Припреме су трајале осам месеци, а било је
потребно и неко предзнање.
„Осим енглеског морате знати макар још један језик шпански, француски или италијански, јер су гости на броду,
осим Американаца који доминирају, углавном из тих говорних подручја“, објашњава Стефан. Конкуренција је била јака,
јер се на оглас јавило 200 кандидата, а после осам месеци
припрема у игри је остало њих 16.
„Уговоре је потписало нас осморо“, каже Стефан и додаје
да се тренинзи углавном састоје у вежбању комуникације
и импровизацији разних ситуација у којима можете да се
нађете са муштеријама на броду. Проверава се какав ће бити
ваш однос према гостима, али и према колегама.
„Наравно, имали смо обуку и тренинге из фотографије
- од основа фотографије до вежбања сликања позирања у
студију. Већина пријављених никада се није бавила фотографијом, а још фасцинантније је што су они боље пролазили
од оних који су се професионално или полупрофесионално
раније бавили овим послом“, каже Стефан. Занимљиво је да
у целој овој обуци трошкова нема, док не потпишете уговор.
„Нема никаквог аванса, никаквих уплата. Када ти госпођа из Мајамија коначно каже преко Скајпа да си добио
уговор, онда се тек ради комплетан лекарски преглед“, каже
Стефан и саветује да се на преглед иде у Нови Сад, јер је тамо
јефтиније него у Београду. Ту су и трошкови за америчку
визу, што је око 150 евра. Неопходно је и да имате одећу која
улази у састав униформе, неколико белих кошуља, црне ципеле, панталоне...
„Брод на коме радим прима 6.000 гостију и има више од
2.000 чланова посаде. Остали бродови су мањи, за око две до
три хиљаде гостију и са по око 1.000 запослених“, објашњава
Стефан. Наравно, на броду колики је његов има посла разне
феле, али је сваки посао и различито плаћен.
„Осим мог одељења, ту су: спа центар, спорт, фитнес,
ресторани, кафићи, продавнице, одељење које организује
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екскурзије, одељење за децу и омладину, одељење за старе,
казино, доктори, зубари, рецепција... То је огроман хотел на
води, тако да реално свако може да нађе нешто што би могао
да ради“, каже Стефан.
Што се тиче плате, за фотографе је просек око 400 долара недељно, у зависности од оствареног профита од једног
круза. Круз траје недељу дана. На крају сваког путовања све
се „рестартује“, укрцава се нових 6.000 људи и креће нови циклус.
„Ради се минимум седам дана, у просеку између осам и
10 сати дневно, и то подељено, на пример од 7 до 10 ујутру, па
од 14 до 16, па од 21 до 24. Слободни дани морају да се зараде, уз мало труда, један слободан дан сваке друге-треће недеље“, каже Стефан. Ко не постиже резултате може да добије
отказ или заврши на мањем броду, што значи и много мање
пара. На броду конобари имају нешто мању фиксну плату,
али добро зараде на бакшишу. Кувари су добро плаћени, а
казино је најплаћенији, ту може да се заради до 3.000 долара
недељно. Спортско одељење је доста флексибилно, а ту ваља
уложити доста труда за добру зараду, а може да се заради од
500 до 1.000 долара недељно. Део новца дели тим, а остало је
на индивидуалном нивоу.
„Наравно, ово су зараде на овом броду, на мањим бродовима су плате знатно ниже“, каже Стефан и додаје да је и
конкуренција јака, а велики број запослених долази из наших крајева.
Највеће непријатности у овом послу могу да приреде
размажени гости.
„Колико год да се трудиш да будеш толерантан, неки
људи једноставно не попуштају и онда можеш да доспеш у
незгодну ситуацију и добијеш опомену, уколико се гост пожали на тебе. Ако имаш више од три опомене, можеш да добијеш отказ“, каже Стефан.
А брод - то је прави град. Само главни ресторан обухвата три нивоа, а ту су и: кафићи, пицерије, свако вече музика
уживо, позориште, биоскоп, отворено шеталиште у задњем
делу брода, трака за џогинг око целог крузера...
„На броду је и мини Централ парк са правим дрвећем,
травом цвећем... О базенима, ђакузијима и специјалним базенима за сурфовање да не говорим“, прича Стефан и додаје
да само упознавање брода који се простире на 20 спратова
траје данима.
Извор: Мондо
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

250
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
Бор
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Заменик матичара за подручје града
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
друштвеног смера, положен посебан стручни испит за матичара.

Саобраћајни инспектор

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године (факултет саобраћајне струке), једна година радног искуства и положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу: уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
органима управе, положен посебан стручни испит за матичара,
потврду о радном искуству, уверење 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 државном органу и уверење о здравственој способности. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на оглас
са потпуном документацијом доставити Служби за заједничке
послове Општинског услужног центра и информатике Општинске
управе Општине Неготин, на горенаведену адресу.

Ја г о д и на
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Ликвидатор породиљских права

на одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, економског смера
или гимназија, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит
за рад у органима државне управе.

Непосредни извршилац трезора

на одређено време ради замене одсутног радника
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер академске студије или високо
образовање стечено у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом
изједначено са академским називом мастер економског смера, 1
година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава и опште услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002): да је
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и
посебних услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Послови заштите и унапређивања животне
средине

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 3 месеца

Послови контроле и овере документације
код Општинске управе

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен стручне спреме,
пољопривредни, шумарски или природно-математички факултет,
смер хемија, 1 година радног стажа и положен државни стручни
испит.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године - друштвеног смера: дипломирани економиста,
1 година радног стажа; држављанство Републике Србије; пунолетство; општа здравствена способност; да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Документа се подносе у
оригиналу или у овереном препису. Пријаве се подносе поштом
или на шалтеру Општинске управе Кладово, са назнаком: „За
оглас“. Неблаговремено поднети и непотпуни захтеви неће се
разматрати.

Помоћник на пословима заштите
природних добара

на одређено време - 12 месеци

Национална служба
за запошљавање
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за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: НК радник - основна школа и 6 месеци радног стажа.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Администрација и управа

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ,
НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ
ЈАВНИХ ПРИХОДА
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Порески инспектор теренске контроле

за рад у Градској управи за утврђивање, наплату и
контролу јавних прихода, на одређено време од 12
месеци
УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен стручне спреме,
правни или економски факултет, технички факултет - струке
менаџмент, 3 године радног стажа, познавање рада на рачунару
и положен државни стручни испит. 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 поседује општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови радних односа

за рад у Градској управи за опште и заједничке
послове, на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен стручне спреме, први
степен правног факултета или виша управна школа, најмање 1
година радног стажа и положен државни стручни испит.

Оператер аутоматске обраде података за
бирачки списак
за рад у Градској управи за опште и заједничке
послове, на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме,
средња економска, гимназија, хемијско-технолошка, правно-биротехничка школа, организатор програма у сфери културе и
информисања, техничар самозаштите, 6 месеци радног стажа и
положен државни стручни испит.

Интерни курир

за рад у Градској управи за опште и заједничке
послове, на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Хигијеничар

за рад у Градској управи за опште и заједничке
послове, на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Послови обезбеђења и противпожарне
заштите зграде Скупштине града
за рад у Градској управи за опште и заједничке
послове, на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме,
гимназија, електротехничка (енергетска и за расхладне уређаје),
грађевинска, економско-трговинска, пољопривредна, саобраћајна, техничка школа, 6 месеци радног стажа, положен државни
стручни испит и испит противпожарне заштите.

Бесплатна публикација о запошљавању

Курир месне канцеларије

за рад у Градској управи за опште и заједничке
послове, на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању услова, подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Н о в и Па з а р
ЦДО „ДУГА“

36300 Нови Пазар, Кеј 37. санџачке дивизије
Комплекс Језеро, Кула А
тел. 020/317-390

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор директора прописани
су законом и чланом 27 Статута ЦДО „Дуга“ Нови Пазар - може
бити изабран кандидат који испуњава следеће услове: да има
високу стручну спрему - друштвеног смера - одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена - дипломске академске
студије - мастер или високо образовање на основним студијама у
трајању од 4 године, 3 године радног искуства у области културе, да има организаторске и стручне способности, да не постоје
законске сметње за именовање директора, да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност. Приликом
избора кандидата за директора Управни одбор ће, поред услова из члана 2 ове одлуке, ценити и следеће услове: познавање
пословања програма из области културе и образовања, искуство
на руководећим пословима у области културе, квалитет предложеног програма рада Центра „Дуга“ за 2014. годину, активно
знање једног светског језика, искуство у раду са децом и младима. Конкурсна документација за избор кандидата за директора
треба да садржи: оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству, пријаву са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству, копију личне карте, уверење
о држављанству, предлог програма рада и развоја ЦДО „Дуга“,
доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (не
старије од 6 месеци). Пријаве на конкурс доставити у затвореним
ковертама, на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс - избор директора ЦДО „Дуга“ Нови Пазар“. Пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији од стране надлежног органа, неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. По
достављању документације, Управни одбор ЦДО „Дуга“ ће у року
од 5 дана донети одлуку о најбољем кандидату и исту објавити
на огласној табли Центра „Дуга“. На одлуку о изабраном кандидату из члана 7 ове одлуке, дозвољен је приговор Управном
одбору ЦДО „Дуга“ у року од 3 дана од дана објављивања одлуке
о избору. Одлуку о приговору Управни одбор је дужан да донесе
у року од 3 дана од истека рока за подношење приговора. Коначну одлуку о избору најбољег кандидата за директора, Управни
одбор у форми предлога доставиће оснивачу, тј. Скупштини града Новог Пазара на именовање.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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Н о в и Са д

Сомбор

ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ
ПР ИЗВРШИТЕЉ

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА

23300 Зрењанин
тел. 062/8998-850
e-mail: jasminatrbovicstankovic@yаhoo.com

Помоћник извршитеља - волонтер
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник,
волонтирање, основна информатичка обука, енглески језик почетни ниво, теренски рад, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати
на горенаведени мејл.

СЛОБОДАН ЖИВАНОВ
ПР ИЗВРШИТЕЉ

21000 Нови Сад
e-mail: izvrsitelj.zivanov@yаhoo.com

Помоћник извршитеља - приправник

на период неопходан за испуњење законских услова
за полагање испита за извршитеље
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је стекао диплому
правног факултета - дипломирани правник; да се против кандидата не води истрага за кривично дело, односно да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци. Пријаве слати на горенаведени мејл. Рок за конкурисање
је 25.03.2014. године. Канцеларија извршитеља ће контактирати
само кандидате који уђу у ужи избор. Одабир кандидата се заснива на подацима из биографије кандидата, конкурс је отворен за
све који испуњавају утврђене услове. Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина у поступку одабира кандидата утврдиће се накнадно, о чему ће кандидати који уђу у ужи
избор бити појединачно обавештени. Са кандидатима који буду
изабрани закључује се уговор о стручном оспособљавању, ради
обављања приправничког стажа за полагање стручног испита за
извршитеља.

Пријепоље
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА
„СЕДИШТА“ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
31330 Прибој, Велимира Бандовића
тел. 033/2445-228
факс: 033/2445-552
е-mail: аdsedistapb@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има високу стручну спрему, најмање 5 година радног искуства, 3 године
искуства у руковођењу, да је држављанин Републике Србије, да
има општу здравствену способност, да нема законских сметњи
за именовање на функцију извршног директора, сходно Закону о
привредним друштвима. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити следеће доказе: копију извода из матичне књиге
рођених, копију извода о држављанству, копију дипломе о стручној спреми, уверење суда да се против кандидата не води судски
поступак, лекарско уверење о општој здравственој способности,
програм рада и развоја Фабрике „Седишта“ за мандатни период.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

Начелник Општинске управе Кула
на период од 5 година

Заменик начелника Општинске управе
Кула
на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
39/02, 49/05 и 23/13): да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07): завршен правни
факултет, положен испит за рад у органима државне управе и
најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву са биографијом кандидат је у обавези да достави следеће доказе о испуњавању услова (у оригиналу или оверене фотокопије): 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 чине неподобним за обављање послова у државном органу, диплому о стеченом високом образовању, уверење о положеном испиту за рад у
органима државне управе или положеном правосудном испиту и
доказ о радном искуству у струци. Рок за подношење пријаве је
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 Кула. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сремска Митровица
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Спремачица

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла, за рад у Градској управи за опште и
заједничке послове Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: основно
образовање. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих
и посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији (сведочанство о завршеној основној школи, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат), подносе се вршиоцу дужности начелника Градске управе за
опште и заједничке послове Града Сремска Митровица, у Сремској Митровици, Светог Димитрија 13. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Администрација и управа / Трговина и услуге

Шабац
ОПШТИНСКА УПРАВА КОЦЕЉЕВА

MY TRAVEL

18000 Ниш, Копитарева 19
е-mail: mytravelserbia@gmail.com

15220 Коцељева, Немањина 74

Туристички оператер

Књиговођа главне књиге трезора и
ликвидатуре, контиста - књиговођа
за индиректне буџетске кориснике
и кориснике по уговору, благајник,
обрачунски радник, послови контроле
захтева и ликвидатуре буџетских
корисника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани туризмолог/
мастер туризмолог; VI степен стручне спреме, туризмолог; IV
степен стручне спреме, туристички техничар; радно искуство 12
месеци; пробни рад 1 месец. Рок за пријаву је 30 дана. Контакт
телефон: 061/2581-873.

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: На основу члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02, 49/05, 79/05 и 23/13), кандидат треба да достави
следеће доказе: да је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци), да је пунолетан (извод из
матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци), да има општу
здравствену способност (лекарско уверење), прописану стручну
спрему (оверена копија дипломе), да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење надлежне 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). Кандидати
треба да испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској упави Коцељева - средња стручна спрема - IV степен, економског смера доказ о радном искуству у струци (1 година) и доказ о
положеном стручном испиту за рад у државним органима. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у
фотокопији овереној у Општинској управи или суду, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање.

Трговина и услуге
ХТП „ПЛАЖА“ ДОО

11000 Београд, Цара Лазара 3/в
тел. 019/810-810

Кувар

за рад у Кладову
УСЛОВИ: кувар - III степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона. Лице
за контакт: Душица Грбић.

„ДАН-КОМЕРЦ“ ДОО

34000 Крагујевац, Епископа Саве 5/1
e-mail: bojana.vucetic@nsz.gov.rs

Књиговођа - радник за рачуноводствене и
књиговодствене послове
на одређено време

УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 степен стручне спреме, економиста;
пожељно радно искуство минимум 6 месеци на истим пословима;
знање рада на рачунару; возачка дозвола „Б“ категорије; пожељно поседовање лиценце - сертификат за овлашћеног књиговођу.
Заинтересовани кандидати радне биографије могу доставити на
e-mail: bojana.vucetic@nsz.gov.rs, најкасније до 14.03.2014. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

DОО „DELTEX“

21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 021/6614-311
e-mail: novako@open.telekom.rs

Оперативни менаџер продаје
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, радно искуство на
комерцијалним пословима минимум 2 године, информатичко
образовање, смисао за рангирање приоритета и тимски рад, ефикасност, систематичност и сналажљивост, компетентан и флексибилан наступ, самосталност, одговорност и прецизност у послу.
Пружамо: сигуран посао и солидну плату, динамичне и разноврсне послове, могућност сталног усавршавања и напредовања у
послу. Уколико испуњавате услове конкурса, а заинтересовани
сте за понуђени посао, пошаљите нам CV са фотографијом на
e-mail: novako@open.telekom.rs, факс: 021/6614-311 или на адресу: Царинска 1, Нови Сад. Конкурс је отворен 15 дана.

DОО „EASY MARKETING“

21000 Нови Сад, Николе Пашића 24
тел. 069/753-770
e-mail: ivana.gojic78@gmail.com

Оператер у кол-центру
на одређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, потребно познавање
руског језика - виши или конверзацијски ниво, основна информатичка обука, пробни рад 1 месец. Заинтересовани могу слати
пријаве на горенаведени мејл, на руском и српском језику.

„ТИНЕЛ МИНТ“ ДОО

24000 Суботица, Хуга Бадалића 14
тел. 062/461-205, 063/243-388

Конобар - шанкер

за рад у коноби „Тинел“
УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство, рад у сменама, пробни рад 1 месец. Јавити се на горенаведене бројеве телефона или лично у конобу „Тинел“, Хуга
Бадалића 14, Суботица, од 10,00 до 13,00 часова. Оглас је отворен до 10.03.2014. године.

Tржиштe рада

Аналитички
приступ
запошљавању
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ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„АLEXIS HAIR STYLE“
АНДРЕА ТОНКОВИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК
24000 Суботица, Браће Радића 14
тел. 061/188-28-25

Фризер за жене и мушкарце
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, фризер или лице са завршеним
курсом за фризера, у обзир долазе и лица са осмогодишњом школом
и искуством на траженим пословима, до 12 месеци радног искуства.
Сва заинтересована лица могу да се јаве на број телефона: 061/18828-25. Лице за контакт: Андреа Тонковић. Рок за пријављивање је до
20.03.2014. године.

СТУДИО ЛЕПОТЕ „ЛА ПЕРЛА“
24341 Криваја, Николе Тесле 8

Оглашава радна места, за рад у салону у Суботици:

Фризер

на одређено време од 2 месеца

Козметичар

на одређено време од 2 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у траженом занимању, 12
месеци радног искуства у стеченом звању, пробни рад 2 месеца.
Могућност заснивања сталног радног односа након истека пробног рада. Радне биографије слати на e-mail: mirjam.simendic@
gmail.com, најкасније до 20.03.2014. године.

ДОО „ПАНАС“

21000 Нови Сад, Достојевског 14
тел. 021/4790-224
e-mail: оffice@pan-аs.com

Извршилац услуга техничких система
обезбеђења
УСЛОВИ: електромонтер или електроинсталатер, уградња
видео-надзора, аларма, редовно сервисирање и одржавање,
потребна возачка дозвола „Б“ категорије, теренски рад, пробни
рад 1 месец, пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу се јавити на горенаведени број телефона.

Грађевинарство и индустрија
„REAL IMPEKS“ DОО PALIĆ

24413 Палић, Марка Орешковића 41ц
тел. 024/604-150

Погонски електричар

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручности, електро струке, без
обзира на радно исксуство, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 3 месеца, могућност заснивања сталног радног односа.
Радне биографије (CV) доставити на e-mail: kontakt@realimpeks.
cо.rs или поштом, на горенаведену адресу. Уз пријаву доставити
фотокопију сведочанстава свих разреда средње школе. Детаљније информације на број телефона: 024/604-150. Рок за пријаву
је 15.03.2014. године.

„MANAGE HRS“ DОО

„АLARM SYSTEMS“ DОО
24000 Суботица, Парк Рајхл Ференца 13
е-mail: оffice@аlarmsystems.rs

Монтер алармних уређаја
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, електро струке, возачка
дозвола „Б“ категорије (активан возач), рад на рачунару (Интернет, Wоrd, Еxcel), мађарски језик - средњи ниво, способност за
рад на висини, пробни рад 3 месеца, рад на терену са обуком.
Радне биографије (CV) доставити лично на адресу: Трг цара
Јована Ненада 3 или на горенаведену мејл адресу, најкасније до
01.04.2014. године.

ПОСЛОВНИ СИСТЕМ „ФТО“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46
тел. 064/2089-511, 064/6485-581

Радник обезбеђења

на одређено време до 3 месеца, са радним местом у
Барајеву
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање, радно искуство 12 месеци, пожељан испит из ППЗ, али
није обавезан. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријава кандидата на наведене бројеве
телефона, заказивање разговора и достава радних биографија
на увид.
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11000 Београд, Маршала Бирјузова 8/IV
е-mail: оffice@manage.cо.rs

Програмер

на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет организационих
наука, смер информациони системи и технологија, знање C#.
Пријаве слати на е-mail: оffice@manage.cо.rs. Рок за пријављивање је 10 дана од дана објављивања. Конкурс је отворен до
14.03.2014. године.

„КОПАОНИК“ АД

11000 Београд, Дубровачка 35
е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com

Менаџер продаје за водоинсталациони
материјал (спољни и унутрашњи водовод)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста.

Менаџер продаје за неметале и цемент
(хидро и термо изолације)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста
или дипломирани инжењер технологије.
ОСТАЛО: 2 године радног искуства на наведеним пословима; возачка дозвола „Б“ категорије; основна информатичка
обука; енглески језик - средњи ниво. Пријаве слати на е-mail:
pravnasluzba.kopaonik@gmail.com.

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

Грађевинарство и индустрија / Медицина

„PKC WIRING SYSTEMS“ DОО
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер у производњи
20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање;
пробни рад у трајању од 4 месеца, рад у сменама, рад у производњи је предност, прецизност у раду, способност тимског рада;
кандидати не смеју бити далтонисти, рад се обавља у стојећем
положају, трака је покретна, монтажа производа се обавља на
основу упутстава. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ИЗ
ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА „ХОЛИМЕД“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
е-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит и
поседовање лиценце, познавање рада на рачунару, познавање
енглеског језика, радно искуство на наведеним пословима минимум 2 године. Конкурс је отворен до попуне радног места. Лице
за контакт: Илија Вуковљак.

Оператер за сечење и кримповање
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничке струке; предност
је познавање рада на машинама, прецизност у раду, способност тимског рада, познавање рада на компјутеру, способност за
обучавање других; кандидати не смеју бити далтонисти, рад се
обавља делом у стојећем положају, употреба машина за сечење
се обавља на основу упутстава; пожељно је радно искуство у
производњи на машинама од 1 до 2 године. Оглас је отворен до
попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на
горенаведену адресу.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК

16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

Начелник Службе за правне и економскофинансијске, техничке и сличне послове
на одређено време до повратка запосленог са
боловања

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани економиста или економиста. Доставити: пријаву са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе, лекарско уверење и оверену радну књижицу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве са пратећом документацијом
могу се донети лично или послати на адресу Дома здравља.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОПТИКА „ФОКУС - ЛЕНС“

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

Офталмолог
УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен образовања
или дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен образовања, без обзира на радно искуство, 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 „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Хигијеничарка

на одређено време 3 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената о испуњености услова огласа
доставити преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3),
на наведену адресу. Одлука ће бити објављена на огласној табли
поред писарнице, а телефоном ће бити обавештен кандидат са
којим ће се засновати радни однос.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел/факс: 012/678-131, 678-113
е-mail: domzdravljagolubac@gmail.com
www.domzdravljagolubac.rs

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, положен стручни испит. Радни однос се заснива на одређено време
на три месеца.

Стоматолошки техничар - сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,
смер стоматолошки техничар - сестра или зубни техничар, положен стручни испит. Радни однос се заснива на одређено време
на три месеца.
ОСТАЛО: Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених или
оверену фотокопију извода, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Голубац, Трг палих
бораца бб, 12223 Голубац.

Обука за активно тражење посла
Бесплатна публикација о запошљавању
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/233-522, лок. 167

Оглас објављен 22.01.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: медицинска сестра - техничар, на
одређено време до повратка медицинске сестре са боловања, за рад у сменама, за рад на Одељењу за ортопедију
са трауматологијом, Сектора за хируршке гране медицине, поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Виши медицински техничар

на одређено време до 6 месеци, за рад на пословима
вишег патронажног техничара
Опис послова: обавља патронажне посете појединцима, породицама, школама и слично; прати промене у породици настале под
утицајем здравствено-васпитног рада; контактира службе Дома
здравља од којих добија задужења; сарађује са другим организацијама; обавештава Центар за социјални рад и Црвени крст о
откривеним социјалним проблемима; учествује у изради планова рада; води уредну документацију о свом раду, а ради и друге
послове описане у акту о организацији и систематизацији послова.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа или висока струковна школа - медицински техничар, положен стручни испит и
возачка дозвола „Б“ категорије. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту и оверена фотокопија
возачке дозволе. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити и лиценцу.

Дипломирани правник - приправник

ради обављања приправничког стажа, на одређено
време од 12 месеци
Опис послова: ради на изради нормативних аката и усклађује их
са важећим законима и прописима, сачињава све потребне уговоре, сачињава сва потребна решења и одлуке по налогу директора, контролише садржину закључених уговора о раду, контролише податке који се односе на кадар, ради све правне послове
за потребе органа управљања, контролише пријем и експедицију
поште, стара се о спровођењу донетих процедура, тумачи и примењује прописе, обавља и све друге послове струке по налогу
непосредног руководиоца. Све наведене послове обавља под
надзором непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: завршен правни факултет. Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе о стручној спреми.
ОСТАЛО: За оба радна места потребно је доставити и извод из
матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са
кратком биографијом и потребном документацијом доставити
на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са
назнаком: „Пријава за радно место __________“.

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

У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, 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.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5)
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става
1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду.
Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног
односа утврди да не испуњава услове из става 1. овог
члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу
у надлежној здравственој установи на захтев директора.

Б е о г ра д
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Професор виолине

на одређено време до повратка запослене одсутне
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани музичар - виолиниста, мастер музички
уметник, професионални статус виолиниста.

Професор флауте

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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на одређено време до повратка запослене одсутне
преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани музичар - флаутиста, мастер музички
уметник, професионални статус флаутиста.
ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просвет-
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ни гласник“, бр. 11/12), а уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе, доказ да су у току студија положили испите из педагогије и
психологије или стручни испит, односно испит за лиценцу, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци) и
извод из матичне књиге рођених. Пре закључења уговора о раду
подноси се и доказ о испуњености услова из члана 120 ст. 1 тач. 2
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату школе
или се шаљу поштом - са повратницом, са назнаком: „За конкурс“.

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

Редовни професор за ужу научну област
Фармацеутска технологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова,
кандидат треба да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског
факултета.

Ванредни професор за ужу научну област
Фармакологија
на одређено време од 5 година

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

Ванредни професор за ужу научну област
Фармакокинетика и клиничка фармација
на одређено време од 5 година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни професор за
ужу научну област Политички системи
Ванредни, односно редовни професор
за ужу научну област Филозофске,
социолошке и психолошке студије
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета политичких наука за
избор у звање ванредног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11). Избор ванредног професора врши се
на одређено време од 5 година, а избор редовног професора на
неодређено време. Уз пријаву доставити: биографију, оверен
препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, списак научних и стручних радова, радове.

Ванредни професор за ужу научну област
Политички системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета политичких наука за
избор у звање ванредног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11). Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству списак научних и стручних радова, радове.

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

Доцент, односно ванредни професор за
ужу научну област Јавна управа и јавне
политике

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета политичких наука
за избор у звање доцента и Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11). Уз
пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, радове.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“

Асистент за ужу научну област
Комуникологија и информатика

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

на одређено време од 5 година

на одређено време од 3 године

на одређено време до повратка радника са боловања

Асистент за ужу научну област Медијске
студије и новинарство

УСЛОВИ: средња стручна спрема, кувар - IV степен; ВКВ - V степен, угоститељска школа, са или без радног искуства. Уз пријаву
приложити: доказ о стручној спреми/оверену фотокопију дипломе (не старије од 6 месеци), држављанство РС/оверену фотокопију (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених/
оверену фотокопију (не старије од 6 месеци). Одлука о избору
кандидата биће донета у законском року. Пријаву са неопходном
документацијом доставити на адресу школе.

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или
да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са
укупном просечном оценом најмање 08,00; смисао за наставни
рад као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом и Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа

Кувар

Бесплатна публикација о запошљавању
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сарадника Универзитета у Београду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току
студирања, а посебно из уже научне области за коју се кандидат
бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави и
познавање светских језика. Уз пријаву приложити: биографију,
оверен препис дипломе стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној
спреми, потврду о уписаним докторским студијама или одлуку
универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија, доказ
о познавању светских језика, списак радова и радове, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове
Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Кувар

на одређено време ради замене боловања дужег од
60 дана
УСЛОВИ: угоститељско - туристичка школа, IV/III степен стручне спреме, смер кулинарство, занимање: кувар техничар, кувар.
Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених и држављанство.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента - ванредног
професора за предмет: Теорија и методика
плесова, ужа научна област Теорија и
технологија спорта и физичког васпитања
УСЛОВИ: Избор у звање доцента и ванредног професора врши
се на период од 5 година. Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 63, 64 и 65 Закона о вискоком образовању РС и да имају
завршен Факултет спорта и физичког васпитања.

Сарадник у настави за предмет: Теорија и
методика спортске гимнастике, ужа научна
област Теорија и технологија спорта и
физичког васпитања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл.
71 Закона о високом 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.

Асистент за предмет: Теорија и методика
кошарке, ужа научна област Теорија и
технологија спорта и физичког васпитања
на период од три године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 72 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.
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Асистент за предмет: Теорија и методика
веслања, ужа научна област Теорија и
технологија спорта и физичког васпитања
на период од три године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 72 Закона
о високом 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.

ОСНОВНА ШКОЛА „1300 КАПЛАРА“
11000 Београд, Панчина 1
тел. 011/2418-326
факс: 011/2411-519
е-mail: kaplara1300@sbb.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8
ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да
има дозволу за рад - лиценцу за обављање послова наставника, педагога или психолога; обуку и положен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке за директора школе и
Правилник о полагању испита за директора школе нису донети,
нити је Министарство просвете организовало полагање испита за директора школе, изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора); најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег ( високог) образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: преглед кретања у служби са биографским подацима, оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
дозволе за рад, односно уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу, потврду о раду у установи на пословима
образовања и васпитања, уверење о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених
- не старији од 6 месеци, доказ о зању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику), предлог рада директора школе (необавезно), осталу документацију која може послужити приликом доношења одлуке о избору (необавезно). Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела и
да му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности, а лекарско
уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Рок за подношења пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
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пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе, лично
или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/2411-519.

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

Стручни сарадник - логопед

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

Ванредни професор за ужу научну област
Петрологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана 64 став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010), у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву се подноси: биографија, оверена фотокопија дипломе о докторату, списак радова и радови. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“
11080 Београд, Тошин бунар 7а
тел. 011/3076-470
е-mail: skola@vzsvisan.com
www.vzsvisan.com

Професор струковних студија или предавач
за ужу научну област:
1. Општеобразовни предмети, за предмете:
- Фармакологија
- Хемија
2. Општемедицински предмети
3. Област Превентивне медицине
4. Област Физикалне медицине и
рехабилитације
5. Област Здравствене неге
6. Област Хигијене и медицинске екологије
на неодређено време у звању професора струковних
студија или на одређено време у звању предавача, у
складу са Законом о високом образовању и општим
актима Школе
више извршилаца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме (доктор наука) за професоре струковних студија, VII/2 (магистар наука или лекар специјалиста) степен стручне спреме за предаваче, а у складу са
Законом и општим актима Школе. Други општи и посебни услови
прописани су Законом, Статутом и другим актима Високе здравствено-санитарне школе струковних студија „Висан“, Београд.
Пријаве на конкурс, са биографијом и прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од
8 дана од дана објављивања.

Обука за активно
тражење посла
Бесплатна публикација о запошљавању

за 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дефектолошки факултет - факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, група логопедија; познавање рада на рачунару; обавезна претходна провера психофизичких способности кандидата обављена од
стране Националне службе за запошљавање; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (прибавља установа);
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију доказа о стручној спреми, фотокопију уверења
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Изабрани
кандидат након заснивања радног односа дужан је да достави
лекарско уверење и санитарну књижицу. Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се лично или поштом, на адресу установе, од 08,00 до 14,00 часова, у року од 8 дана од дана
објављивања, са назнаком: „За секретара“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Технологија материјала - погонски
материјали и сагоревање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о
високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије
диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије
16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од дана
објављивања.

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

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

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ“

11000 Београд, НХ Милосава Влајића 1
тел. 011/552-153

Дефектолог (наставник) - приправник
УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер олигопедагошки.

Дефектолог (наставник) - приправник
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер олигопедагошки.
ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове: 1. одговарајуће образовање; 2.
држављанство Републике Србије; 3. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављење малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази
о испуњености услова из тач. 1, 2 и 5 подносе се уз пријаву на
конкурс. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка радника
2 извршиоца

Наставник техничког и информатичког
образовања
на одређено време до повратка радника

Наставник математике

на одређено време до повратка радника

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву кандидати
прилажу: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Ближе информације могу се добити у правној служби школе, на број телефона: 011/8300-124.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2418-895, 2418-052, 2417-680

Оглас објављен 19.02.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор, поништава се у целини.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2418-895, 2418-052, 2417-680

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005.
године; да кандидат испуњава услове за наставника стручне
школе за предмете који се изучавају у оквиру плана и програма у
подручју рада геодезија и грађевинарство и подручју рада електротехника, односно педагога и психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; дозвола за рад, обука и положен испит за директора и најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат изабран за директора који нема
положен испит за директора, дужан је да исти положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву кандидат
подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не старије од шест месеци); оверену копију уверења о
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника,
педагога или психолога (дозвола за рад); потврду у области
образовања и васпитања; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (не старије од шест месеци), да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење
да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница код надлежног суда; уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; доказ о положеном испиту за директора установе (лиценца за директора); остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о
избору којима кандидат доказује своје стручне, организационе
и друге квалитете. Школа прибавља уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у
условима за избор директора школе. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се достављају
непосредно секретаријату школе или препорученом поштом, на
горенаведену адресу.
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Бор

НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
Друштвена
одговорност
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3
тел. 019/544-560

Директор

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; високо образовање:
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању,
почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да кандидат испуњава услове за
наставника те врсте школе и подручја рада - гимназије, за педагога и психолога, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има дозволу за рад
(положен стручни испит - испит за лиценцу), обуку и положен
испит за директора установе, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да поседује стручне и организационе способности, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о
раду), оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту - лиценци (дозвола за рад), доказ о обуци и
положеном испиту за директора установе (уколико лице нема
испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност), потврду о раду у области образовања, преглед кретања у служби са биографским подацима,
доказе о својим стручним и организационим способностима, уверење о неосуђиваности. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу.

онална служба
пошљавање
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авништва –
е у пракси

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Школски педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и услове утврђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - даље: Закон), односно
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
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понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад; одговарајуће образовање,
кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2, односно Закона, што значи да треба да поседује одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и образовање из члана 8 став 4 Закона који предвиђа да кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
односно у складу са чланом 121 став 10 Закона наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8
став 4 Закона. Кандидати треба да испуњавају и услове у погледу
степена и врсте образовања прописане Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013). Кандидат је дужан да достави: пријаву са основним
подацима о себи, радну биографију (осим за лица која први пут
заснивају радни однос) и следеће доказе (оригинале или оверене
копије, не старије од 6 месеци): диплому или уверење о стеченом образовању, у складу са чланом 8 став 4 Закона доказ (уверење, додатак дипломи, потврда или други одговарајући документ) о поседовању образовања 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 - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно у складу са чланом 121 став 10 Закона потврду или
други одговарајући доказ (документ) о положеним испитима из
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уколико
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2
Закона да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање из члана
120 став 1 тачка 3 Закона - прибавља школа. Директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности кандидата (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај
конкурс), назначити у пријави када и где је извршена процена.
Директор доноси одлуку о избору наставника у року од 8 дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности,
за рад са децом и ученицима. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве се могу предати поштом или непосредно
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
05.03.2014. | Број 559 |
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ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА „11. МАЈ“

32000 Чачак, Жупана Страцимира 1
тел. 032/222-397

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања;
да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: високо образовање; лиценца или уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; најмање пет година радног стажа у области образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ из става 1 тачка 6 - прибавља Гимназија. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву приложити: оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном
стажу (најмање 5 година радног стажа у области образовања и
васпитања), уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, биографију са прегледом кретања у служби. Уверење о неосуђиваности прибавља
Гимназија. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака, по окончању конкурса.
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу
школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично секретару
школе, од 09,00 до 14,00 часова. За потребне информације обратити се на број телефона: 032/222-397.

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004, 373-770

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене запослене на
неплаћеном одсуству, до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању.
Кандидат поред општих услова прописаних законом треба да
испуњава и следеће услове: 1) одговарајуће образовање; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја,
против човечности, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз наведене доказе потребно је доставити и извод
из матичне књиге рођених. Пријаве се достављају на горенаведену адресу или лично у секретаријату школе, у року од 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.
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35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8
тел. 035/223-204
факс: 035/240-166
e-mail: skolazagluve035@open.telekom.rs

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: oдговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; дипл. дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; наставник - дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха.
Поред услова наведених у одлуци, кандидати морају да испуњавају и опште услове предвиђене законом: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани 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 родоскрнављење, 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 да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије. Потребну документацију и пријаве слати на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кикинда
ОШ „МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“

23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209, 65-781
е-mail: оsidjоs@open.telekom.rs

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време до повратка запосленог са
функције, најдуже до 15.06.2014. године, за 50%
радног времена
УСЛОВИ: да је кандидат професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања
и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања
и техничког цртања, професор техничког образовања и физике,
професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа технике за
основну школу, професор техничког образовања и васпитања,
професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког
васпитања и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација, професор производно - техничког образовања, дипломирани педагог за техничко
образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике,
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професор основа технике и производње, професор политехнике,
професор технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара.

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време до повратка запосленог са
функције, а најдуже до 15.06.2014. године, за 20%
радног времена
УСЛОВИ: да је кандидат професор информатике, професор
информатике у образовању, професор информатике и техничког
образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани
инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер
организације рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер
организације - за информационе системе, дипломирани инжењер
за информационе системе, дипломирани инжењер организационих
наука - одсек за информационе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани
инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике,
дипломирани инжењер електронике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за
информационо - управљачке и комуникационе системе, професор
информатике - математике, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани
информатичар - професор информатике, професор географије информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор географије - информатике, мастер, професор физике
- информатике, дипломирани професор физике - информатике мастер, дипломирани професор информатике, мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани
инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику,
дипломирани економиста за економску статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани физичар - примењена и
компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, мастер математичар, мастер
информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
мастер економиста, мастер професор информатике и математике,
мастер професор информатике и физике, мастер професор физике
и информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија,
мастер инжењер организационих наука (смер информациони
системи и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
- мастер, дипломирани инжењер организационих наука - мастер
из области информационих система и технологија, дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани
професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор информатике и технике - мастер, професор основа технике и
информатике и професор географије и информатике. Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из предмета информатика
и рачунарство може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало
програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из
предмета информатика и рачунарство може да изводи и лице које
је стекло академско звање мастер, које у оквиру завршених студија, мора имати положено најмање пет информатичких предмета
(од тога најмање један из области програмирање и најмање један
из области објектно оријентисано програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области - математика или теоријско рачунарство.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање, да има
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад и да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да
достави: пријаву, радну и животну биографију - својеручно потписане; оверену копију дипломе о високом образовању у наведеном занимању стеченом на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање, 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 или решење, односно уверење министарства надлежног
за послове образовања, на основу наставног плана и програма
студија, односно студијског програма о испуњености услова за
заснивање радног односа на радним местима за која је конкурс
расписан - за наставника техничког и информатичког образовања - о завршеним двопредметним студијама на факултету,
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у
трајању од осам семестара, за наставника информатике и рачунарства - о савладаности програма рачунарства и информатике
у трајању од најмање четири семестра на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године или о стеченом академском звању мастер, које у оквиру завршених студија,
мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области програмирање и најмање један
из области објектно оријентисано програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области - математика или теоријско рачунарство - члан 2 тачка 11 став 5 Правилник о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), за оба предмета
- када је образовање стечено у некој од република бивше СФРЈ
до 27. априла 1992. године или у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године, а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана у складу са чланом 121 став 11 Закона о основама система образовања и васпитања; оверену копију уверења о
држављансту; оверену копија извода из матичне књиге рођених;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима - доказује се подношењем лекарског уверења надлежне службе медицине рада, пре закључења уговора
о раду; доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности од надлежне полицијске управе; доказ о знању српског
језика као језика на ком се остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или уверењем о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе и поседовање
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - доказује се подношењем уверења факултета о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија или овереном фотокопијом уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. На коверти са документацијом потребно
је ставити назнаку: „За конкурс“. Конкурсна документација се
прилаже у овереним фотокопијама и не враћа се по окончању
конкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Информације се могу добити на бројеве телефона:
0230/65-209 и 65-781, контакт особа је в.д. директора школе.
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Косовск а Митровиц а
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ
„РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ“ ПРИШТИНА
Са седиштем у Штрпцу
38236 Штрпце
тел. 0290/70-005, 70-057

Конкурс објављен 22.01.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: директор, на период од четири године, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ОШ „ЗЕНУНИ“
Брод - Гора
тел. 029/285-213

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: високо образовање, лиценцу за наставника, педагога или психолога, положен
испит за директора установе и најмање пет година радног стажа
у области образовања и васпитања. Пријаве подносити секретару школе, који ће примати пријаве у конкурсном року. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања. Кандидат је дужан да
поднесе следећу документацију: доказ о стручној спреми - оверена копија дипломе; лиценца - оверена копија; доказ о положеном испиту за директора школе - оверена копија; доказ о радном
искуству - оверена копија радне књижице; сва остала документа
која су потребна за заснивање радног односа. Све пријаве које
буду поднете после истека рока и које буду непотпуне неће бити
разматране.

38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Наставник за ужу научну област
Математика
на одређено време од 5 година

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
38217 Сочаница, Галичка бб
тел. 028/87-321

Васпитач

Наставник за ужу научну област Физика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Сарадник - асистент за ужу научну област
Физика

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме и стручни назив: васпитач. Кандидат мора да испуњава услове прописане чл. 8, 120 и
122 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати који конкуришу морају да имају одговарајуће образовање,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да нису осуђивани за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (прибавља установа), држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети: доказ о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Фотокопије
морају бити оверене. Потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду, а проверу психофизичких способности кандидата вршиће Национална служба за запошљавање. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

на одређено време од 5 година

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: За избор наставника: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука, докторат из научне области за коју се
бира и остали услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010), Статутом
Факултета техничких наука у Косовској Митровици и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. За избор сарадника: поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати за асистента треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене чл. 72 став 1, 2 и 6 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005
и 44/2010), Статутом Факултета техничких наука у Косовској
Митровици и Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника и сарадника у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидати у зависности од звања у које се бирају подносе: оверену копију дипломе о
завршеним основним студијама (укупна просечна оцена најмање
осам), диплому о завршеним магистарским студијама уколико
је поседују, потврду о прихваћеној теми докторске дисертације
или потврду о уписаним докторским студијама, списак научних
и стручних радова са свим индексним ознакама, као и фотокопије самих радова, радно - професионалну биографију и друге
доказе који могу послужити приликом избора. Пријаве кандидата са прилозима: пријава на конкурс (4 примерка), биографија
(2 примерка), списак научних радова (2 примерка), оригинали
или фотокопије радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству
Републике Србије, уверење да против кандидата није покренута
истрага, нити подигнута оптужница. Пријаве са потребном документацијом подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је
8 дана и почиње да тече од дана објављивања конкурса.

Национална служба
за запошљавање
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Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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К ра г у ј е в а ц
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Менаџмент и пословна економија,
наставни предмет: Менаџмент људским
ресурсима
на одређено време 5 година

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Финансије, финансијске
институције и осигурање, наставни
предмет: Међународне финансије
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће
уже научне области и други општи, педагошки и посебни услови
прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима
Универзитета у Крагујевцу. Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености општих
предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 3
Закона о високом образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњености услова
тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу Факултета,
са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област
Машинске конструкције и механизација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука.
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом докторату из одговарајуће научне области,
биографију, списак стручних и научних радова, као и саме радове
и уверење надлежног органа да није осуђиван за кривично дело.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
Пријаве са прилозима доставити на горенаведену адресу. Рок за
пријаву је 15 дана.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве
клијената
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ“

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/331-940

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: послове медицинске сестре - васпитача за децу узраста од шест месеци до три године може обављати лице које има
средње образовање: медицинска сестра - васпитач.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
10 извршилаца
УСЛОВИ: послове васпитача за рад са децом узраста од три
године до поласка у школу може обављати лице које испуњава услове прописане законом и има одговарајуће образовање
- одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, као и да има одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од четири године, у складу са законом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следеће доказе: уверење о држављанству, уверење да се против њих не води
истрага, оверену копију дипломе и извод из матичне књиге рођених.

К ра љ е в о
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
36208 Сирча
тел. 036/5446-264

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе може
да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: стечено одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора може да обавља лице које
има одговарајуће образовање за наставника те врсте школе, за
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже:
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оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању,
доказ о поседовању лиценце за рад (оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу), потврду да има најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству - не старије од 6
месеци (оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге
рођених, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који образовање није стекао на
српском језику, биографију са кратким прегледом кретања у
служби, предлог програма рада директора школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку или здравствену способност за
рад са децом, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а школа прибавља доказ да лице није осуђивано.
Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, сходно условима прописаним Законом о основама система
образовања и васпитања, као и условима које прописује министар. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на број телефона: 036/5446-264.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ДУЧИЋ“
36205 Роћевићи
тел. 036/825-295

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: одговарајуће високо образовање
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године); да поседују дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; завршену обуку и положен испит
за директора; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани 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 родоскрнављење, за кривично дело примање 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 да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном стажу у области
образовања, доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених), уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, радну биографију, оквирни план рада
за време мандата. Уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима тражиће
се од изабраног кандидата, а уверење о неосуђиваности школа
ће тражити по службеној дужности. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава која не садржи доказ о
обуци и положеном испиту сматраће се потпуном, јер програм
обуке директора школе и подзаконски акт којим се регулише ова
материја нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези
да положи испит за директора у року од годину дана од дана
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ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта.
Пријаве на конкурс са осталом документацијом доставити лично или на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 036/825-295.

К р уш е в а ц
МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања из члана 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 - по пропису који
уређује високо образовање, 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 те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога; поседовање дозволе за рад (стручни испит
или лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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;
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора. Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда,
лекарско уверење, преглед кретања у служби са биографским
подацима. За кандидате који испуњавају услове конкурса школа
прибавља доказ да нису осуђивани за кривична дела наведена у
конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Лесковац
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Конкурс објављен 15.01.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места:
• наставник математике, са 50% радног времена, за
рад у матичној школи у Бошњацу, на одређено време до
повратка раднице са одсуства ради неге детета и
• наставник информатике и рачунарства, са 20% радног
времена, на одређено време до повратка одсутног радника, а најдуже до краја школске 2013/2014. године.
Остали делови конкурса су непромењени.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „СВЕТИ САВА“
Село Гложане
16210 Власотинце
тел. 016/3869-982

Педагог

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да поседује
одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 6 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; да испуњава остале услове прописане чл.
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања;
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. Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију - кандидати
достављају уз пријаву, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (не старији од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци), потврду високошколске
установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа. Уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија), уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђиван, уверење о здравственом стању (доставља
кандидат који буде био изабран на конкурсу), уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу. Лице овлашћено за пружање информација о огласу је секретар установе Јелена Дојчиновић, на број
телефона: 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању

Лозниц а
ОШ „ПЕТАР ВРАГОЛИЋ“

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, за рад у издвојеном
одељењу Горње Кошље

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, за рад у издвојеном
одељењу Лукића Брдо

Наставник географије

са 55% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције, а најдуже до краја
школске 2013/2014. године, за рад у издвојеним
одељењима Горња Трешњица и Доња Оровица

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; уверење да кандидат није правноснажно осуђиван и
да се не води кривични поступак; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, као и да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са
доказима о испуњавању услова слати на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„НАША РАДОСТ“
15314 Крупањ, Мачков камен 5
тел. 015/581-260

Васпитач

на одређено време ради замене запослене до
окончања припремног предшколског програма (до
13.06.2014. године), за рад у Белој Цркви
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне или академске студије) у трајању од три до четири
године или на студијама другог степена (дипломске академске
студије, мастер, специјалистичке струковне студије) - васпитач;
да има психичку, физичку и здравствену способности за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
РС. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, оверен препис или фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница, лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу установе, у
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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Ниш
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45
тел. 018/206-880

стажу, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
уверење о држављанству РС, биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора (члан
58 став 2 Статута ОШ „Свети Сава“). Рок за пријаву је 15 дана.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године за наставника основне школе,
педагога или психолога; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који одлуком школског одбора буде изабран за
директора, а пре закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике
Србије; знање српског језика; дозвола за рад наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност); најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника,
педагога или психолога за рад у школи, потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни
план рада за време мандата. Рок за пријаву је 15 дана. Пријаву
са доказима о испуњености свих услова конкурса доставити у
назначеном року, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс
за директора“, лично или на горенаведену адресу. Непотпуне,
неблаговремене и неисправне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Теоријска физика

на Департману за физику, на одређено време од 60
месеци
УСЛОВИ: доктор наука - физичке науке.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Екологија и заштита животне
средине

на Департману за биологију и екологију, на одређено
време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести
одговарајући линк). Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Рачунарске науке
на Департману за рачунарске науке, на одређено
време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија информатике. Кандидат уз
пријаву треба да достави: биографију, доказ да је студент докторских студија, списак научних радова, као и саме радове. Рок
за пријаву је 15 дана.

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
ОШ „СВЕТИ САВА“

18000 Ниш, Гарсије Лорке бб

Директор

на мандатни период од 4 године (почев од 06.
септембра 2014. године)
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, дужност директора основне школе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из
члана 8 став 3 овог Закона за наставника основне школе, дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање
10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 8 став 2 овог Закона (члан 59 став 5 и 6 Закона о основама система образовања и васпитања). Кандидат уз пријаву треба
да достави: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ о поседовању лиценце за рад, доказ о радном

Обука за
активно
тражење
посла
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18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 16
тел. 018/246-620

Tutti I виолина

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет музичке уметности, гудачки одсек, смер виолина; IV степен стручне спреме,
средња музичка школа, гудачки одсек; провера радних способности. Уз пријаву доставити диплому.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Н о в и Па з а р
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-160

Психолог

за 50% радног времена, на одређено време до
повратка привремено одсутног радника са боловања

Професор психологије

за 2 часа недељно (10% радног времена), на
одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају
и услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника за рад у средњој
стручној школи, као и услове предвиђене у чл. 120 и 121 Закона
о основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања, а пријављени кандидати ће
о исходу бити обавештени у року од 30 дана од дана затварања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе.

способност. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству,
оверена копија дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, оверена копија радне књижице или други доказ о радном
искуству, копија личне карте, уверење о држављанству, предлог програма рада и развоја Културног центра, доказ о општој
здравственој способности - лекарско уверење (не старије од 6
месеци). Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у
оригиналу или у овереној фотокопији од стране надлежног органа, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, односно од 05. до 20. марта 2014. године.
Пријаве слати на адресу: Културни центар Нови Пазар, Стевана
Немање 2, 36300 Нови Пазар, са назнаком: „За јавни конкурс избор директора Културног центра Нови Пазар“. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Митхад Шабановић, бројеви
телефона: 020/316-952, 064/8186-257. Кандидати ће бити благовремено обавештени о резултату конкурса.

Н о в и Са д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439

ГИМНАЗИЈА ТУТИН

Оглашава радна места на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана:

Професор психологије

8 извршилаца

36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања и
одсуства са рада ради неге детета

Психолог

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипломе, лекарско уверење, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена кривичним законом, односно да не постоји забрана
обављања послова. Пријаве са потребном документацијом слати
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/316-952, 064/8186-257

Директор

Васпитач 1

УСЛОВИ: Услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника прописани су чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или основне академске студије) у
трајању од три године - васпитач или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер - мастер васпитач,
специјалистичке академске студије - специјалиста васпитач или
специјалистичке струковне студије - специјалиста струковни васпитач), 1 година радног искуства, положен испит за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника прописани су чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: средња школа у трајању од четири године
- медицинска сестра - васпитач (са децом узраста од шест месеци до две године), са децом узраста од две до три године лице
које има средње образовање - медицинска сестра - васпитач и
лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије) на којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста - васпитач, положен испит за лиценцу по прописима из области образовања и 1 година радног искуства.

Спремачица у вртићу

на мандатни период од четири године

Сервирка у вртићу

УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат који испуњава следеће услове: да има високу стручну спрему друштвеног
смера (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер или високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године, 3 године
радног искуства у области културе, организаторске и стручне
способности, да не постоје законске сметње за именовање директора, да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену

УСЛОВИ: Услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника прописани су чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија).

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике
Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
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три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица или родоскрнављење, 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Одговарајућа диплома и држављанство Републике Србије достављају се
уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности - пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

женом стручном испиту, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора школе, уверење о држављанству издато у
последњих 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), потврду
о радном стажу и кратак преглед биографских података. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење
о некажњавању прибавља школа. Пријаве поднети у року од 15
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПУ „ЛАБУД ПЕЈОВИЋ“
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21212 Степановићево, Војводе Путника 6
тел. 021/717-055

Наставник географије

са 35% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: држављанство РС; одговарајуће образовање - VII/1
степен стручне спреме, да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања и давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о некажњавању од суда, уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Лекарско
уверење се прилаже приликом заснивања радног односа. Документа која се предају на конкурс морају бити оригинална или
оверене фотокопије и не старија од 6 месеци. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на горенаведени број телефона.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за наставника
основне школе општег типа, педагога или психолога; лиценца за
наставника, педагога или психолога; положен испит за директора
школе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
држављанство РС; психичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскрнављење, 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. Уз пријаву на конкурс доставити: извод
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом VII степену образовања, оверену фотокопију уверења о поло-
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Бечеј, Милоша Црњанског 72
тел/факс: 021/6912-396

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. да је кандидат држављанин Републике Србије; 2. да
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године за васпитача или стручног сарадника (по врсти:
педагог, психолог или други стручни сарадник); 3. да има дозволу за рад, односно положен стручни испит; 4. најмање пет година
рада у установи на пословим образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6.
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, 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. За директора установе може да буде изабран и васпитач који има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, односно струковне студије), на студијама у
трајању од три године или вишим образовањем и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања, након стеченог одговарајућег образовања, као и да
испуњава услове набројане под тач. 1, 3, 5 и 6. Директор се бира
на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци,
односно на обрасцу са холограмом; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно дозволи за рад;
потврду установе образовања о радном искуству са назнаком на
којим пословима је стечено радно искуство; преглед кретања у
служби са биографским подацима; евентуалне друге доказе о
својим стручним и организационим способностима. Установа ће
службеним путем прибавити уверење/доказ о неосуђиваности
кандидата. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уеницима прилаже кандидат који
буде изабран за директора пред ступање на дужност. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и
на горенаведени број телефона.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПУ „ДОБРА ВИЛА“

21000 Нови Сад, Петефи Шандора 153
тел. 021/504-871

Оглас објављен 12.02.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПУ „ДОБРА ВИЛА“

21000 Нови Сад, Петефи Шандора 153
тел. 021/504-871

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена или студијама у трајању од 3 године или
више образовање - школа за васпитаче у складу са законом;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом;
испуњеност услова из чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); знање језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да
достави: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних, лекарско уверење (доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду), уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља установа). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „ТИМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633, 530-231

Наставник страног језика (на нематичном
факултету), италијански језик - реизбор
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање најмање првог степена, објављени
стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.

Наставник страног језика (на нематичном
факултету) - руски језик
до 30% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање најмање првог степена, објављени
стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.

Наставник страног језика (на нематичном
факултету) - шпански језик
до 30% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање најмање првог степена, објављени
стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава
и услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом
о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова
конкурса: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног
државног органа да није осуђиван за кривична дела, као нити
да се пред надлежним органима води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и да достави саме радове. Пријаву са наведеним доказима о испуњавању
услова конкурса послати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Информације у вези са конкурсом могу се добити
на горенаведене бројеве телефона, сваког радног дана, од 08,00
до 16,00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“

21424 Товаришево, Маршала Тита 62

Конкурс објављен 31.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
географије, на одређено време до повратка радника са
боловања, са 55% норме.

Панч е в о
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
26000 Панчево, Петефијева 33-35
тел. 013/348-080

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
односно одговарајуће високо образовање, сагласно чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и услови прописани Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12), држављанство РС, да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120
став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Уз пријаву
приложити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о
завршеном образовању, уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених и фотокопију личне карте. Пријаву са
доказима о испуњавању услова слати на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пож аревац
„NS PRO GROUP“ DОО

21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsprogroup.еdu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места.
Потребно је да заинтересовани кандидати на горенаведени мејл
пошаљу радне биографије.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните конкурентску
предност
05.03.2014. | Број 559 |
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ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“

Друштвена одговорност
12311 Мало Црниће
тел. 012/280-012

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ
Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место
треба да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће
образовање (оверену фотокопију уверења или дипломе), доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима или оверену копију уверења о положеном
стручном испиту - испиту за лиценцу), да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци - оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија. Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
- изабрани кандидат у обавези је да достави пре закључивања
уговора. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности
за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, прибавља школа по
службеној дужности.

онална служба
пошљавање

ограми
авништва –
е у пракси

Ложач - домар

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

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, стручно оспособљен
за руковаоца парних котлова (диплома).
ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице ако
испуњава услове прописане чл. 120 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. Фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Школа није
у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на
адресу школе.

анса за
младе

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“
12370 Александровац
тел. 012/254-130

Национална служба
на мандатни период
четири године
заодзапошљавање
Директор

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања; дозвола
за рад - лиценца; савладана обука и положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе и Правилник о
полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит
за директора); најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеци, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о неосуђиваности прибавља школа
накнадно. Кандидат је дужан да уз пријаву и кратку биографију
са прегледом кретања у служби поднесе: оверену копију дипломе о високом образовању, оверену копију дозволе за рад - лиценце, доказ о радном стажу у области образовања и васпитања,
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење,
подноси изабрани кандидат). Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Пријепоље
ДОПУНА ПОНИШТЕЊА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАША И НАТАША“
31320 Нова Варош, Солунска бб

Текст поништења конкурса објављен у публикацији
„Послови“ број 557, од 19.02.2014. године, допуњује се
и исправно треба да гласи: Конкурс објављен у публикацији „Послови „ број 549, од 25.12. 2013. године, за
пријем медицинских сестара васпитача и васпитачица у
Предшколској установи „Паша и Наташа“, поништава се
у целости.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Смедерево
ТЕКСТИЛНО - ТЕХНОЛОШКА И
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ ЂУРАЂ“
11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/640-930

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозволу за
рад - лиценцу; обуку и положен испит за директора школе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита
за директора школе нису донети па ће изабрани кандидат бити
у обавези да у законском року положи испит за директора); најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
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 родоскрнављење, 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 да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије. Кандидат је дужан да уз
пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе стеченој високој стручној спреми, оверену фотокопију дозволе за рад
- лиценце, потврду о најмање 5 година радног искуства у области
образовања и васпитања, након стеченог образовања, уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци, радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са биографским подацима.
Проверу о психичкој (психолошкој процени за рад са ученицима
и децом обавља Национална служба за запошљавање - Филијала Смедерево за кандидате који испуњавају услов за избор за
директора школе, пре избора), доказ о физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима и децом доставља кандидат
који испуњава услов за избор, пре избора. Доказ о испуњености
услова о неосуђиваности прибавља школа, пре избора. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са документима и прилозима шаљу се на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-381

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника основне школе или педагога или психолога; да има дозволу за
рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик
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на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биографске податке, односно
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (дозвола за рад - лиценца), оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту
за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора школе), потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Сремска Митровица
ОШ „23. ОКТОБАР“

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

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе на период од
четири године може се пријавити кандидат који испуњава услове
предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 став 5, 12 и 13 и чланом
120 став 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) и опште услове: да је држављанин
Републике Србије и одговарајуће образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005.
године; на основним студијама у трајању од четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да поседује лиценцу за рад, најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Поред молбе и радне биографије
потребно је припремити и програм рада директора школе. Кандидати подносе следећа документа којима доказују испуњавање
тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал
или оверену копију), уверење о држављанству које није старије
од 6 месеци или оверену фотокопију уверења о држављанству,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија која није старија од шест месеци), уверење надлежног органа да лице није кривично кажњавано (не старије од шест месеци), лекарско уверење о психичкој и здравственој способности
за рад са ученицима које није старије од шест месеци (подноси
се пре закључивања уговора о раду), потврду о радном стажу у
просвети, уверење о положеном испиту за директора установе (с
обзиром да Министарство просвете није организовало полагање
испита за директора установе, пријава која не буде садржала
наведени докуменат неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора), уверење о положеном стручном испиту или о положеној лиценци за наставника или стручног сарадника (оригинал
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или оверена фотокопија). Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити
од секретара школе, на број телефона: 022/381-814. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова подносе се на
адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

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

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1, VI или V степен стручне спреме (за V степен стручне спреме потребно је петогодишње искуство); одговарајуће
образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013):
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник и
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Лице из тач. 1, 2 и 3 мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Лице које је у
току студија положило испите из педагогије и психологије или
је положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање наведено у претходном пасусу. Послове
наставника практичне наставе може да изводи и лице са одговарајућим средњим образовањем и положеним специјалистичким,
односно мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством
у струци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског
испита, петогодишњом праксом. Лице са средњим образовањем
не мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина.

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013): на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тач. 1 и 2 мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Лице које је у
току студија положило испите из педагогије и психологије или је
положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање наведено у претходном пасусу.

34

| Број 559 | 05.03.2014.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије следећих
докумената: дипломе, уверења о држављанству, потврде високошколске установе о одговарајућем броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и броју бодова праксе у установи, односно о положеним испитима из педагогије и
психологије или уверење о стручном испиту, односно лиценци,
доказа о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик), доказа о искуству, уколико је наведено
као услов за одређено радно место. Лекарско уверење изабрани
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду, а
уверење о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или поштом, на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Су б о т и ц а
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8
тел. 024/711-148

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство
Републике Србије, да поседује одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013),
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године и најмање 5 година радног искуства у предшколској
установи, након стеченог образовања или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем за
васпитача или стручног сарадника и најмање 10 година радног
искуства у предшколској установи, након стеченог образовања;
да има дозволу за рад - лиценцу, положен испит за директора
установе; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна језик на ком се обавља васпитно-образовни
рад; да не постоје законске сметње за избор.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију дипломе о положеном испиту за лиценцу (дозволи за рад), потврду о радном
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искуству и преглед кретања у служби са биографским подацима,
доказ о знању мађарског језика, односно да је кандидат стекао
средње, више или високо образовање на мађарском језику или
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе - у оригиналу или у овереној фотокопији.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом доставља се пре закључивања о раду, а
проверу наведених способности извршиће надлежна служба за
запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурсну документацију доставити на адресу: Бачка Топола, Дунавска 8. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 024/711-148.

ОМЛАДИНСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО
ДРУШТВО „МЛАДОСТ“
24000 Суботица, Харамбашићева 4
тел. 024/552-216

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, најмање 3 године радног искуства, пожељно је да кандидат поседује искуство у културно-уметничком аматеризму. Уз биографију доставити: предлог
плана рада, диплому о стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ
да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак. Докази се подносе у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са доказима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - олигофренолог.

Дипломирани дефектолог - логопед

на мађарском наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - логопед.

Педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог, мастер педагог.
ОСТАЛО: Поред горенаведених услова о врсти и степену стручне спреме, у складу са Правилником о профилу стручне спреме наставника и сарадника у основном васпитању и образовању
лако ментално недовољно развијених ученика („Службени лист
САП Војводине“, бр. 22/1987) и Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011 и 9/2013) и поред општих услова прописаних Законом о

Бесплатна публикација о запошљавању

раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије. Кандидат мора да има одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
и након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне
мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. На основу чл. 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо образовање на
језику националне мањине или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. У поступку
одлучивања о избору наставника вршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: биографију са личним подацима; оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим на високошколској
установи у току студија и након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; доказ о испуњености услова из чл. 121
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања (за
рад у одељењима на мађарском наставном језику). Уверење да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
из чл. 120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, по службеној дужности прибавља школа од надлежног
секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

Tржиштe рада

Аналитички
приступ
запошљавању
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Шабац

Ужице

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“

ИСПРАВКА КОНКУРСА
НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ

15356 Глушци, С. Алимпића 3
тел. 015/449-280, 449-331

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до његовог повратка
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место треба да испуњава услове из члана 8 и члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/2013), као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Проветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) прописани су степен и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту наставник разредне наставе: професор
разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну
школу. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије и
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе); да је држављанин РС (уверење о држављанству РС, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно да је лице
у току студија положило испите за лиценцу (додатак дипломи
или потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о
броју бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); доказ да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик
(диплома издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из
српског језика са методиком - оригинал или оверена фотокопија).
Изабрани кандидат у обавези је да достави лекарско уверење
пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. Пријаве са доказима слати на
горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање
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31000 Ужице, Димитрија Туцовића 18
тел. 031/521-360

Конкурс објављен 19.02.2014. године у публикацији
„Послови“, исправља се у погледу услова: 5 година радног искуства, мења се и гласи: 3 године радног искуства.
У осталом делу конкурс је непромењен.

Ва љ е в о
ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14000 Ваљево, Др Питовића 6
тел. 014/221-310

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Библиотекар

са 90% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.
ОСАТЛО: Уз пријаву кандидат мора доставити и кратку биографију, оверену копију дипломе и уверење о држављанству.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛИЦА НОЖИЦА“
14000 Ваљево, Владе Даниловића 9
тел. 014/221-173

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: више образовање или високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) или студије у трајању од три године - васпитач.
Кандидати поред наведеног морају испуњавати и остале услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: држављанство Републике Србије; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани 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 родоскрнављење, 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 да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да знају језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора доставити: писмену пријаву на конкурс, доказ о одговарајућем образовању и уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве (које
не садрже претходно наведена документа) неће бити разматране.
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В ра њ е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
17530 Сурдулица, Југословенска бб
тел. 017/815-714

Директор

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
НАРОДНИ МУЗЕЈ ВРАЊЕ
17500 Врање, Пионирска 1
тел. 017/424-018, 423-875

Конкурс објављен 29.01.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: директор, поништава се у
целости.

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће
услове: I одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст.
2, 3 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/09, 52/11 и 55/13): 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке стуковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године, за васпитача или стручног сарадника или 2. на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за васпитача или стручног сарадника или 3. изузетно, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске , односно струковне студије) или студије у трајању од
три године или вишим образовањем за васпитача; 4. наведено
лице мора да има образовање и 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 ЕСПБ; лице које је у
току студија положило испите из педагогије и психологије или
је положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање наведено под бр. 4; кандидат који има
образовање васитача или стручног сарадника из чл. 8 ст. 2 Закона (тач. 1 и 2 овог конкурса) мора имати још дозволу за рад,
обуку и положен стручни испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; кандидат који има образовање за васпитача из чл. 8 ст. 3
Закона (тачка 3 овог конкурса) мора имати још дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; II
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; III
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених мађународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; IV
држављанство Републике Србије; V познавање српског језика.
Конкурс је отворен 15 дана, а именовање се врши на период од
4 године. Уз пријаву на конкурс приложити: пријаву са биографским подацима, извод из матичне књиге рођених, оверен препис
или фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис
или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о
радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог образовања, уверење о држављанству, уверење
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница. Докази под тачкама I, IV и V подносе се уз пријаву,
доказ из услова под II, односно лекарско уверење, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење под III
- о неосуђиваности, прибавља установа. Приложена документација не сме бити старија од 6 месеци. Уз пријаву кандидати
не достављају доказ о положеном испиту за директора, јер исти
треба да пропише министар, па ће кандидат који буде изабран
за директора имати обавезу да у року од годину дана од дана
прописивања положи испит за директора.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „МУХАРЕМ КАДРИУ“
17520 Бујановац
Село Велики Трновац

Конкурс објављен 26.02.2014. године у публикацији
„Послови“, мења се у наслову, тако што се додаје одредница: Поновљени конкурс, и у тачки 1, где стоји: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став
2 и 3 и члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, а треба да стоји: поседовање одговарајућег
образовања из члана 8 став 2 и 3 и члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Остали део
конкурса остаје непромењен.

В р ша ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Помоћни радник

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: да има завршену основну школу (I
степен стручне спреме), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да има држављанство Републике
Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о завршеној
основној школи (оверен препис или оверену фотокопију сведочанства или уверења) и доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

Национална служба за запошљавање

Обука за активно тражење посла

Информисаност
сигурност
самопоуздање
05.03.2014. | Број 559 |
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За ј е ча р
ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 2
тел. 019/442-416

Наставник италијанског језика

на одређено време, са 55% радног времена

Наставник грађанског васпитања

на одређено време, са 30% радног времена

Наставник грађанског васпитања

на одређено време, са 10% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи - на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
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 родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да
испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у установи. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да уз краћу биографију доставе:
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме, доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности
кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да
кандидат није осуђиван за наведена кривична дела - прибавља
школа. Проверу психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на
којој живи, број фиксног и мобилног телефона. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 4
тел. 019/421-847

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи за
обављање послова наставника математике; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да
испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у установи. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да уз краћу биографију доставе:
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме, уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење
о здравственој способности кандидат подноси пре закључења
уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за наведена
кривична дела - прибавља школа. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријави кандидат треба
да наведе тачну адресу на којој живи и број телефона. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19350 Књажевац, Карађорђева 52
тел. 019/730-350, 731-054

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, са 30% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са чланом 120
и чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 52/2011 и 55/2013). У погледу стручне
спреме, кандидати треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
13/2007, 7/2008, 10/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису осуђивани 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 родоскрнављење, 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
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, држављанство Републике Србије, да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву
на конкурс достављају: CV, доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење кандидати достављају пре
закључења уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за
наведена кривична дела прибавља школа. Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „9. СРПСКА БРИГАДА“
19370 Бољевац

Наставник техничког и информатичког
образовања

за 50% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање,
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат уз молбу прилаже:
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старији од
6 месеци), уверење да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (важи за наставнике), доказ да је стекао
високо образовање на српском језику или је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско
уверење), изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - школа прибавља по службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир. Рок за слање пријава је 8 дана од дана
објављивања.

Наставник информатике и рачунарства
(изборни предмет)

за 45% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013) за наведени предмет. Кандидат уз молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старији од 6
месеци), уверење да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (важи за наставнике), доказ да је стекао високо
образовање на српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење),
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
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но дискриминаторно понашање - школа прибавља по службеној
дужности. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Рок за слање пријава је 8 дана од дана објављивања.

Наставник енглеског језика као обавезног
страног језика

за први циклус основног образовања и васпитања, на
одређено време до истека мандата директору школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање,
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат уз молбу прилаже:
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старији од
6 месеци), уверење да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (важи за наставнике), доказ да је стекао
високо образовање на српском језику или је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско
уверење), изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - школа прибавља по службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир. Рок за слање пријава је 8 дана од дана
објављивања.

З р е њ ан и н
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/837-458, 837-990

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање за наставника
основне школе из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) - педагога или психолога - подноси се оверена копија дипломе; дозвола за рад подноси се оверена копија лиценце (за раније положен стручни
испит - уверење о положеном стручном испиту); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања - подноси се оригинал потврде о радном стажу у два примерка, са наведеним пословима које
је лице обављало у установама, издате од установе у којој кандидат ради, а ако није у радном односу, потврду издаје установа
у којој је радио пре расписивања конкурса; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима - подноси
се оригинал лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - не старије од
шест месеци у односу на дан истека конкурса, и то само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду; да лице није осуђивано
по члану 120 ст. 1 тачка 3 Закона - оригинал уверење Полицијске
управе места пребивалишта - прибавља школа; да лице није под
истрагом - оригинал уверење надлежног суда места пребивалишта - не старије од 7 дана у односу на дан подношења пријаве;
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држављанство Републике Србије - оригинал или оверена копија
уверења о држављанству; општи услови - уверење или оверена
копија извода из матичне књиге рођених. Својеручно потписане
пријаве, са животном и радном биографијом (CV) и документима
доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Информације на број телефона: 023/837458. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Конкурс објављен 12.02.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник ликовне културе,
на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана, са 25% радног времена, исправља се у делу који
се односи на документацију коју уз пријаву на конкурс
треба доставити и исправно треба да гласи: Уз пријаву
на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне
спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању
услова из члана 121 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), да је кандидат стекао средње,

више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад или је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал
или оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске
установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин,
Народног фронта 3, са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска бб. Сва потребна обавештења могу се
добити од секретара школе, лично или на број телефона:
023/533-270. Исправка важи од датума објављивања у
публикацији „Послови“.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје

40

| Број 559 | 05.03.2014.

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

ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА

Моје питање се тиче исплате новчане накнаде по основу програма „Стручна
пракса“. Почела сам да радим по том програму јуна 2013. године. Уплата није
извршена од децембра 2013. године. У филијали НСЗ на мојој општини кажу
да исплате неће бити до даљњег, односно док Влада Србије не усвоји програм
„Стручна пракса“. Зашто Влада треба да усваја два пута програм који је усвојен
прошле године, тј. ми који смо кренули по програму од прошле године треба да
чекамо - шта? У међувремену ми и даље радимо на истом месту, без икаквих
примања.
Будући да се Национална служба за запошљавање финансира из буџета Републике Србије,
исплата финансијских средстава лицима укљученим у мере активне политике запошљавања (АПЗ) условљена је доношењем Програма распореда и коришћења средстава дотација организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета РС.
Како је 14.02.2014. године Влада РС донела наведени Програм распореда за 2014. годину,
стекли су се сви предуслови да ресорно министарство Националној служби пребаци одговарајући износ финансијских средстава за реализацију мера АПЗ. Након тога Национална
служба ће, у складу са закљученим уговорима, финансијска средства даље проследити
корисницима средстава укљученим у мере АПЗ.

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

У јуну прошле године сам закључила уговор о раду на одређено време, који
истиче 25. децембра ове године, што значи да ћу имати 17 месеци рада у тој
фирми. Већ сам примала новчану накнаду, јер сам у старом предузећу била
технолошки вишак. У децембру ћу имати 56 година живота и 34 године и 4
месеца радног стажа. Занима ме да ли ћу након истека горепоменутог уговора о раду моћи да поново остварим право на новчану накнаду, у трајању
од две године, до испуњења једног од услова за одлазак у пензију и да ли
то улази у стаж?
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови за
остваривање права на новчану накнаду као права из осигурања за случај незапослености.
Чланом 77 овог закона прописано је да незапослени коме је престало (или истекло) право на
новчану накнаду може да оствари поново ово право ако поново испуни услове за стицање
права на новчану накнаду. Ови услови односе се како на разлог престанка радног односа,
односно престанка осигурања, тако и на рокове за подношење захтева. Дужина исплатног
периода новчане накнаде утврђује се применом одредбе члана 72 овог закона, а ставом 3
истог члана прописано је да, изузетно, новчана накнада незапосленом припада у трајању
од 24 месеца, уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију,
у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године.
Услови за утврђивање дужине исплатног периода новчане накнаде утврђују се према
чињеничном стању на дан престанка радног односа (године живота и године стажа осигурања) и применом важећих прописа, како о запошљавању, тако и пензијском и инвалидском осигурању, на дан подношења захтева. Према сада важећим прописима, у 2016.
години жена која наврши 36 година и 4 месеца стажа осигурања и више од 54 године и 6
месеци живота, испуниће услов за пензију. Да би се остварило право на новчану накнаду у
трајању од 24 месеца, потребно је да се у наредне две године од дана признавања права на
новчану накнаду испуни услов за остваривање права на старосну пензију.
Предлажемо да се детаљније информишете на сајту Националне службе о сада важећим
законским одредбама, али указујемо да се о захтеву за новчану накнаду одлучује у складу
са правилима општег управног поступка и да је ово објашњење законских одредби искључиво информативног карактера.
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Професионална оријентација у Србији

КАКО ДОЋИ ДО ЦИЉА?

На трибини је разговарано о траженим занимањима на тржишту рада, начинима на које
се ученици могу тестирати ради утврђивања за које занимање имају највише способности
и дати су савети да се само радом и упорношћу постижу резултати
Основна школа „Вук Караџић“ из Рибнице, предграђа
Краљева, организовала је 25. фебруара трибину посвећену
професионалној оријентацији ученика завршних разреда, а
по пројекту ГИЗ-а „Професионална оријентација у Србији“.
Опредељивање за упис у средње школе и избор занимања
којим ћемо се бавити у животу је веома значајан тренутак.
Младим људима потребно је пружити информације о томе
шта изабрати, како доћи до циља и шта их у будућности чека.
На трибини су гости представили своја занимања (војни
пилот, ветеринар, метеоролог, стоматолошка сестра, међународни шпедитер), а деца су постављала питања о професијама и како се уписати у одређену школу. НСЗ је узела
активно учешће на трибини, као партнер ГИЗ-а на овом
пројекту. Присутним ученицима су се обратили в.д. директора Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић, шеф Одсека за
посредовање Александра Божовић и саветник за планирање
каријере Снежана Радевић. Разговарано је о траженим занимањима на тржишту рада, начинима на које се ученици могу
тестирати ради утврђивања за које занимање имају највише способности и дати су савети да се само радом и упор-

ношћу постижу резултати. Представљен је „Водич за избор
занимања“ за основце и сајт НСЗ, као и услуге каријерног саветовања и информисања - обезбеђивање информација о занимањима, путевима каријере, потребама на тржишту рада,
образовним инситуцијама, актуелним програмима. Трибини
је присуствовало око 150 ученика седмог и осмог разреда
основне школе заједно са родитељима, као и њихови наставници и педагози.
С.Антонијевић

PKC Wiring Systems отворила фабрику у Смедереву

ПОСАО ЗА ПРЕКО 300 РАДНИКА
На сајту Националне службе за запошљавање и у „Пословима“ објављени су конкурси PKC Wiring Systems d.o.o, која тражи преко 300 радника, претежно машинске или електро струке.

Тренутно актуелне позиције:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оператер у производњи
Оператер сечења и кримповања
Супервизор магацина
Инжењер претпроизводње
ХР супервизор
Специјалиста за царину и шпедицију
Главни рачуновођа

Ова финска компанија, чије је седиште у Хелсинкију, добро је позната у глобалној индустрији комерцијалних возила.
Њихов пословни циљ је да до 2020. године постану најзначајнији добављач електричних дистрибутивних система у светској транспортној индустрији. ПКЦ група (PKC Group) се бави
пројектовањем, производњом и интегрисањем електричних
дистрибутивних система, електронике и сродних компоненти
намењених производњи камиона и аутобуса, лаких и рекреативних возила, грађевинских и машина за пољопривреду и
шумарство. Поред већ постојећих производних погона у Бразилу, Кини, Естонији, Финској, Немачкој, Мексику, Пољској,
Русији и САД, ове године је основала нову фабрику за производњу кабловских система у Смедереву, која ће бити у служби
задовољења потреба постојећих и потенцијалних нових купаца у Европи.
Већ је изнајмљен погон за започињање производње, а до
краја 2014. године планирано је проширење производних капацитета на новом изнајмљеном простору који се гради за
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ПКЦ. Укупни ниво инвестиција процењује се на око осам милиона евра, а очекује се да ће до краја 2016. фабрика у Смедереву запослити око 1.500 радника. У њиховом тиму увек има
места за мотивисане и амбициозне људе који цене вредност
тимског рада, одговорност и међусобно поштовање. Онима
који испуне тражене критеријуме нуди се сигурно радно место са конкурентном платом и стални професионални развој.
В.П.

Друштвена одговорност
Конкурентност ПКЦ се заснива на добро обученим и стручним кадровима. У овој компанији важи правило да је питање
добробити запослених значајно за корпоративну перспективу.
ПКЦ група је зато посвећена промовисању одрживе праксе рада
и људских права. С друге стране, Група настоји да обезбеди да
сви запослени покажу бескомпромисне етичке стандарде приликом интеракције са купцима, добављачима, јавношћу и колегама. Примарни фокус ПКЦ, када су у питању људски ресурси,
јесте развијање способности, посвећеност, здравље и безбедност
запослених, заштита на раду и добра радна средина.

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

Пројекат „Друга шанса“ у Зрењанину

ШАНСА ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ
Носиоци програма функционалног основног образовања одраслих у Средњобанатском
округу су основне школе „Јосиф Маринковић“ из Новог Бечеја, „Браћа Стефановић“ из
Неузине и „Петар Петровић Његош“ из Зрењанина. Школе са подручја централног Баната
су међу 80 школа у Србији верификованих за реализацију функционалног основног
образовања одраслих

П

ројекат „Друга шанса“ је пројекат ЕУ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, финансиран са четири милиона евра
бесповратних средстава из европских фондова и са
3,5 милиона евра ресорног министарства. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је на основу огледа „Друга
шанса“ донело Закон о образовању одраслих, који је ступио
на снагу 1. јануара 2014. године. Функционално основно образовање одраслих је од школске 2013/14. године укључено у
редован систем образовања и васпитања и финансира се из
буџета ресорног министарства.
Носиоци програма функционалног основног образовања одраслих у Средњобанатском округу су основне школе
„Јосиф Маринковић“ из Новог Бечеја, „Браћа Стефановић“ из
Неузине и „Петар Петровић Његош“ из Зрењанина. Школе
са подручја централног Баната су међу 80 школа у Србији
верификованих за реализацију функционалног основног
образовања одраслих. У улози локалног партнера у оквиру
програма „Друга шанса“ је Филијала Зрењанин Националне
службе за запошљавање.
Кандидати укључени у програм „Друга шанса“ у Основној школи „Петар Петровић Његош“ информацију о могућности да на овај начин заврше основну школу добили су у
Филијали Зрењанин НСЗ. Ове школске године, у ОШ „Петар
Петровић Његош“ у трећи циклус функционалног основног
образовања одраслих уписано је 25 полазника (VII и VIII разред), други циклус (V и VI разред) похађа такође 25 лица, док
је у први циклус (I до IV разреда) укључено 19 полазника.
Раду Вида тренутно похађа трећи циклус функционалног основног образовања одраслих, а претходно је, у истој
школи, завршила други циклус. Преко дана ради, а увече
похађа наставу. Обавља сезонске послове, с обзиром да је за
запослење нужна завршена основна школа. Вида планира да
кроз овај програм заврши и обуку, а желела би да то буде

Бесплатна публикација о запошљавању

курс за козметичара. Каже да ће истрајати, јер жели свом детету да обезбеди бољу будућност.
Један од полазника у првом циклусу је Јашари Шем.
Дошао је са Косова, где је завршио прва четири разреда основне школе, али како нема сведочанство, кренуо је у школу
од почетка. Ожењен је, има једно дете које иде у вртић. Преко
дана ради, како каже, „по кантама“, сакупља стари папир. Веома тешко успева да обезбеди новац за најосновније потребе
своје породице, с обзиром да се већ два месеца у граду не
откупљује пет амбалажа.

Завршетак основне школе путем три циклуса функционалног основног образовања одраслих, након тога и обуку,
планира и Снежана Костић, која је тренутно укључена у први
циклус. За сада не ради, а школа јој иде добро.
Децу која похађају основну школу има Саша Станишан,
који је у ОШ „Петар Петровић Његош“ укључен у други циклус. Дању зарађује сакупљајући секундарне сировине, а
увече долази на наставу.
Бивши полазник програма „Друга шанса“, Е.Т., недавно је
засновао радни однос на месту радника обезбеђења.
„Предао сам радну књижицу, добићу униформу, као
господин човек“, каже. Е.Т који је у овој школи кроз II и III
циклус функционалног основног образовања одраслих завршио основну школу, а потом у Средњој хемијско-прехрамбено-текстилној школи „Урош Предић“ и обуку за пекара.
Истиче да из здравствених разлога није довршио основну школу. „Ипак, криво ми је што нисам са својом генерацијом завршио основну школу. После сам радио различите
послове и пет година радио на црно. Нисам био у прилици
да бирам, често су то били тешки физички послови“, каже Е.Т.
Занимљиво је да се на таквом једном послу информисао
о програму „Друга шанса“: „Радио сам у надници на њиви и
за време паузе, сасвим случајно, прочитао сам у новинама.
После сам чуо и на радију и на телевизији и пријавио сам се
у школу. До тада нигде нисам могао да се запослим, да ми
иде стаж, а пружила ми се прилика да бесплатно завршим
школу“.
Е.Т. тренутно похађа Средњу школу „Урош Предић“ као
ванредни ученик: „Поново ми се пружа шанса да завршим
школу, а не морам да плаћам, такво нешто ми се неће пружити скоро“.
А.Штрбац
05.03.2014. | Број 559 |
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Светски дан социјалне правде - 20. фебруар

ТЕШКЕ ПРИЛИКЕ

У Србији око 9% људи живи у апсолутном сиромаштву, готово два милиона тешко, више
од 300.000 старих нема пензију, око 70.000 људи прима социјалну помоћ, а 650.000
радника нередовно прима зараде. Око 20.000 људи има само један оброк дневно,
захваљујући народним кухињама

А

ко је човек осуђен да живи у сиромаштву и без запослења - то је повреда основних људских права.
Сведоци смо протеста радника који траже само једно - достојанствен живот и право на рад. Социјална
правда се заснива на принципима унапређења борбе против
сиромаштва, промоцији права на рад, једнакости полова и
остваривању једнаких шанси за све. Дан социјалне правде
обележен је 20. фебруара и у Србији, у којој око 9% људи живи
у апсолутном сиромаштву, готово два милиона тешко, више
од 300.000 старих нема пензију, око 70.000 људи прима социјалну помоћ, а 650.000 радника нередовно прима зараде.
Око 20.000 људи има само један оброк дневно, захваљујући
народним кухињама, а народне кухиње обезбеђују по оброк
дневно и за око 11.000 деце. Међу најугроженијима су старији, жене, деца, Роми, особе са инвалидитетом, интерно расељени и избеглице. Општа оцена је да негативном тренду
доприноси економска криза, у којој је изгубљено око 400.000
радних места.

Социјална димензија политике
проширења ЕУ
Директорка Канцеларије за људска и мањинска права, Сузана Пауновић, рекла је да у овом тренутку у Србији
270.000 људи живи од неког вида новчане социјалне помоћи.
„Посебно забрињава чињеница да преко 133.000 радно
способних људи данас као једини извор прихода има социјалну помоћ“, каже Пауновићева и најављује иницијативу
за измену Закона о финансијској помоћи породицама са децом, посебно са децом која имају неку врсту инвалидитета,
као и иницијативу за већу помоћ и подршку самохраним родитељима, којих има око 70.000.
Бранко Ружић, министар задужен за европске интеграције, поводом Светског дана социјалне правде изјавио је да
ће Влада Србије наставити да унапређује положај најугроженијих грађана, уз настојање да реформе у процесу европских интеграција буду у њиховом најбољем интересу. Србија
ће водити приступне преговоре водећи рачуна о потреби
за унапређењем социјалне и економске кохезије, са циљем

смањивања регионалних диспаритета и развоја неразвијених региона. Влада ће се залагати за јачање социјалне
димензије политике проширења ЕУ.
Ружић је подсетио да је Србија на позив Европске комисије недавно почела израду Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике.
„До краја 2014. године, уз помоћ наших европских партнера, припремићемо широки план реформи и утврдити приоритете у областима запошљавања и социјалне политике. У
том смислу, потребна нам је подршка свих друштвених актера и социјалних партнера у проналажењу решења за нагомилане изазове“, истакао је Ружић. Према његовим речима,
Србија попут држава чланица ЕУ тежи изградњи друштва у
коме су најзначајније вредности плурализам, толеранција,
солидарност, борба против дискриминације, владавина права и јачање демократских институција као гаранта очувања
и унапређења ових вредности.
„Србија је посвећена остваривању стратешких циљева,
дефинисаних у Агенди о достојанственом раду Међународне
организације рада, о унапређењу стања у областима запошљавања, социјалне заштите, социјалног дијалога и радних
права“, истакао је Ружић.

Анкета о приходима и
условима живота
Републички завод за статистику објавио је податке добијене из истраживања „Анкета о приходима и условима живота“.
Рађено по европској методологији, истраживање омогућава
анализу упоредивих показатеља услова живота у земљама
Европе које ово истраживање редовно спроводе и Републике
Србије. Према објављеним показатељима, стопа ризика од сиромаштва у 2012. години износи 24,6%, док сам праг ризика
од сиромаштва на месечном нивоу за појединца износи 13.680
динара.
Под ризиком од сиромаштва или социјалне искључености
налази се 42,1% лица у Републици Србији. Овај основни показатељ стандарда живота сугерише проценат лица у земљи који
се налазе у једној од следеће три категорије: ризику од сиромаштва, изразитој материјалној депривацији или су чланови
домаћинства са ниским интензитетом рада.
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Заштита најсиромашнијих и
маргинализованих
Нови извештај Фонда Уједињених нација за становништво (UNFPA) показује да је у свету у протеклих 20 година остварен напредак у приступу здравству и образовању
и борби против сиромаштва. Међутим, напредак је неравномеран. Удео најсиромашнијих грађана у земљама у развоју
је готово преполовљен, мање жена умире на порођају и више
деце иде у школу, али се и даље свака трећа девојчица удаје
пре 18 године, а приходи и богатство у свету су неравномерно расподељени. Упозорава се да би све веће неједнакости
могле да угрозе резултате постигнуте у протекле две деценије и власти земаља позивају да заштите најсиромашније и
најрањивије грађане.
„Око милијарду људи се спасило екстремног сиромаштва. Смртност деце и мајки је готово преполовљена. Има више
закона који штите људска права, али су и даље изражене
огромне неједнакости у остваривању тих права и приступу
неопходним услугама“, рекао је генерални секретар УН Бан
Ки Мун, на представљању извештаја.

У извештају се власти земаља позивају да усвоје и примене законе који ће заштитити најсиромашније и маргинализоване грађане, укључујући девојчице и жене изложене
насиљу и становништво у сеоским срединама. Напредак је
евидентан, али њиме нису једнако обухваћени сви, наводи се
у извештају и посебно указује на положај жена и девојчица.
И даље 800 жена дневно умире на порођају, док 222 милиона
жена нема приступ контрацепцији нити информацијама о
планирању породице. Иако је ступање у брак малолетне деце
забрањено у 158 земаља, у земљама у развоју свака трећа
девојчица се удаје пре 18 године, што их спречава да заврше
школовање и напредују у друштву. Такође, свака трећа жена
је рекла да је била изложена физичком или сексуалном злостављању, а у неким деловима света многи мушкарци су отворено говорили да су силовали жену, а да нису кажњавани. Ни
у једној земљи жене нису једнаке са мушкарцима када је реч
о политичкој и економској власти, констатује се у извештају.

Здравље друштва
Садашња расподела богатства представља озбиљну
претњу економском расту и стварању одрживог социјалног
и природног окружења, упозорава се у ИЦПД извештају.
Када је реч о расподели прихода у свету, више од половине
прихода који је остварен између 1988. и 2008. одлази на 5%
најбогатијег становништа. Неједнакости у свету повећале су
се у протеклих 20 година. Удео људи који живе у екстремном сиромаштву у земљама у развоју драстично се смањио,
са 47% у 1990. на 22% у 2010. години, што је око милијарду
људи. Људи који живе у 50 или 60 најсиромашнијих земаља
ће стагнирати, док ће се остатак света богатити, упозорава се
у извештају којим је обухваћено 176 земаља.
Иако се стопа плодности смањила, број становника у
свету повећао се на 7,1 милијарду и наставља да се повећава за 82 милиона људи годишње, делимично и због великог
броја жена у репродуктивном добу. Први пут у 2008. више од
половине светског становништва живело је у градовима и тај
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тренд се наставља, пошто се број градског становништва недељно увећава за 1,3 милиона људи. Највећи пораст бележи
становништво градова у земљама у развоју.
На другој страни, социо-економски индикатори које ЕУ
користи за преиспитивање стања економије и друштва не
нуде много простора за оптимизам - стопа незапослености
у ЕУ у октобру 2013. била је на рекордних 10,9%, при чему је
у Шпанији достигла 26,7%, а у Грчкој 27,3%. Поред тога, сиромаштво и социјална искљученост у ЕУ расту и угрожавају
више од 124 милиона људи. Наводи се и да су после деценије
смањења разлике у приходима почеле поново да расту, као и
да је поверење грађана у институције и владе осетно смањено од избијања економске кризе. Посебно су лоше перспективе младих људи, јер је без посла на европском тржишту рада
свака четврта особа старости између 15 и 24 године, у неким
земљама чак и свака друга. Млади нису искористили кризу
да унапреде своје вештине и квалификације, тако да је 19,7%
младих који имају између 24 и 29 година у тзв. групи НЕЕТ
(не образују се, нису запослени и не похађају обуке).
У извештају независног, непрофитног истраживачког
института РАНД Јуроп (Europe), урађеном за рачун ЕУ, указује
се на питања која ће вероватно обележити цео наредни законодавни мандат ЕУ (2014-20.) Истраживачи су се сконцентрисали на пет тема: раст нове средње класе на глобалном нивоу,
повећање и старење популације, запошљавање и промене на
тржишту рада, промене у миграцијама и њихов утицај, као и
повезивање друштава и оснаживање појединаца.
Европска унија треба да стреми „новом обрасцу раста“
како би решила проблем дуготрајног слабљења своје економске моћи, наводи се у извештају „Европски друштвени изазови: Анализа глобалних друштвених трендова до 2030. и њиховог утицаја на ЕУ“ и додаје да уместо да се фокусирају на
стварање богатства, европске земље за приоритет треба да поставе „здравље друштва“. Како се истиче, наследник садашње
стратегије „Европа 2020“, у чијем су средишту привредни раст
и запошљавање, за циљ треба да постави улагања у људски
капитал и избегавање ситуације у којој се успорен раст продуктивности постиже на штету социјалне инклузије, јавног
здравља, образовања и обуке, безбедности или слободе.
А.Б.

Ограничен приступ
Неколико хиљада најугроженијих и најсиромашнијих у Србији новим Предлогом закона о бесплатној правној помоћи неће
више имати право на бесплатну заштиту, упозоравају организације које су им до сада помагале. Наиме, да би добили ту услугу,
грађани морају да буду корисници неког давања - социјалног,
материјалног или дечјег додатка. То значи да правно невидљиви, који нису ни на каквим евиденцијама и којима је неопходна помоћ да би се уопште регистровали и извадили документа, неће моћи да конкуришу. А има их око 6.000. Неће моћи да
конкуришу ни особе са инвалидитетом које нису на евиденцији
центра за социјални рад, а нису у стању до центра ни да дођу. Захтев неће моћи да поднесу ни жене жртве породичног насиља,
које нису корисници помоћи.
„Право на помоћ неће имати ни неписмени и неуки, који не
знају како да остваре своја права из социјалне заштите, као ни
они који станују у удаљеним местима и не могу лако да дођу до
органа управе који одлучује о правима из социјалне заштите.
Биће искључена и лица која имају примања већа од 7.628 динара, колико је основица за остваривање права на новчану помоћ.
Имајући у виду адвокатску тарифу, они неће имати никакав
приступ правди“, каже за „Вечерње новости“ Данило Ћурчић,
правни аналитичар „Праксиса“.
Бесплатна правна помоћ до сада је била организована
само у локалним самоуправама, и то у врло ограниченом обиму. Највећи терет у пружању ове услуге носиле су невладине
организације и правне клинике при факултетима. Од 2007. оформљене су три радне групе и направљене три верзије закона,
али он никада није заживео. Последњу верзију представници
невладиног сектора оцењују као најлошију.
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Koba Yagi

СРПСКА ПРИЧА О
ИГРАЧКАМА

Тијана не крије да је у послу, као и све који су се данас одважили да покрену самостални
бизнис, прате бројни проблеми, али је свесна да је за успех потребно бар две до три
године улагања и рада “на нули”

Е

во још једног примера да су добре идеје гаранција
за покретање доброг посла. Тијана Јовановић Петровић из Београда одлучила се за концепт „уради сам“
и прави играчке од природних материјала. Тијана је
мајка двоипогодишњег дечака и као и многе жене које је
Мондо контактирао, а које су покренуле сопствени посао, и
за њу је кључан тренутак да се упусти у ту авантуру било
рођење детета.

Уради сам
„Преломна тачка било је породиљско. Када добијеш дете,
добијеш енергију коју ниси знао да имаш и осетиш потребу да
преузмеш ствари у своје руке, да формираш посао по својим
мерилима, да урадиш нешто добро“, прича Тијана. По образовању комуниколог - историчар уметности, по завршетку
студија бавила се разним другим стварима - окушала се у
послу ТВ продуцента и сценаристе у породичној фирми коју
је основао њен супруг редитељ, а била је и новинар у више
београдских редакција. По рођењу сина, Тијана је схватила
да жели нешто више и за себе и за своје дете. Додатни мотив
била јој је чињеница коју је брзо открила - да већина играчака на домаћем тржишту (углавном пореклом из Кине) нема
никакав едукативни и развојни утицај на дете. Такође, видела је да велики број родитеља проводи све мање времена у
игри с децом, да су играонице пуне клинаца, да су родитељи
од њих одвојени. Кроз главу су јој стално пролазиле слике
из Барселоне, где је видела да су продавнице пуне „уради
сам“ производа - у лепим пакетићима били су запаковани
комплети за игру с децом, али и они за одрасле - кутија са
иглама за хеклање, вуна и упутство како да сам себи направиш џемпер, на пример.

Одлучила је да покуша нешто слично и уђе у „причу о
играчкама“.
„Питате се откуд ја са луткама... Па, још док сам студирала ишла сам у школу старих заната, иконописа, учила сам
технике ливења метала, израде тканих предмета и предмета
од вуне. Шивење је моја породична традиција - моја мајка
се тиме бавила. Увек ми је било блиско, правила сам разне
ствари за себе. Жеља ми је била да посао у који се упуштам
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има везе са старим занатима, али да има савремени дизајн и
функционалност“, прича Тијана.
Мали дизајн студио „Химера“, који производи играчке
„коба јаги“ (koba yagi), отворен је у јуну прошле године. Поред
Тијане, која је идејни творац и дизајнира све играчке, важну
улогу има и дизајнерка амбалаже Тамара Швоња, која је по
струци архитекта, а ту су и још две младе, разведене мајке.
Радионица је у Тијанином стану, а жене које шију по њеним
идејама су до сада радиле код куће. Пошто се посао захуктава и све је више захтева купаца, Тијана је одлучила да
уозбиљи причу, купује нове машине, а раднице ће ускоро долазити на посао у радионицу.

Кључ за игру - тата или мама
Играчке су осмишљене тако да се у кутији добије узорак играчке, материјал од ког се прави и упутство за израду.
Намењене су деци од пет до 13 година, а кључно у игрању
је да док се играш схватиш да је игра стварање, а не само
потрошња и да сам можеш да направиш разне ствари, од играчака, до неких употребних предмета. Важно је и присуство
родитеља, нарочито за узраст од пет до осам година, пошто
тата и мама морају да припомогну у првим покретима маказама и иглом.
„Идеја је била да све имаш на једном месту. То није класична играчка, већ више радионица“, каже Тијана. Цене се
крећу од 600 динара до 1.350, а још 200 треба издвојити за
трошкове куповине преко интернета.
„Праве се већи и мањи пакетићи. У већини пакетића су
три ствари - једна већ направљена играчка и два комплета
‚уради сам‘, материјал за израду, прибор за шивење, вателин,
шаблон и детаљно упутство које је направљено тако да дете
од пет година може да све изведе. У питању су једноставни
бодови“, објашњава Тијана.
Први сетови које је направила представљали су храну воће, поврће, а тренутно су најпопуларнији сетови који садрже слаткише - сладолед, јагоде, пециво. Деци се допадају и
коцке животињице - једну добијеш да видиш како изгледа и
другу да сам направиш.
Материјал од ког се праве играчке, вунени филц, згодан
је за петогодишњаке, велика је палета боја, нема ресања, лак
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

курише за средства за кредит Ерсте банке по повољним условима. Поред проблема са новцем, у производњи се суочава и
са невољама при набавци репроматеријала.
„Овде текстилна индустрија не функционише - осим
памука у Ариљу не знам да ли се још неко бави дизајном и
производњом материјала. Због тога се вунени филц од ког се
праве играчке увози, па су ту и проблеми и перипетије док он
стигне, па царине...“, јада се Тијана.
„Ипак, осећам се добро док радим, цртам, правим... А
што се тиче исплативости, ставила сам то на другу страну
- циљ ми је да направим нешто квалитетно“, истиче Тијана.

Интернет - главна продавница
је за шивење и лепљење. Деца се опробавају у конструкцији
основних облика и основним принципима моделарства.
„Планирамо да радимо и другачије ствари, које ће бити
више употребне, за дечаке поготово, биће то старе играчке на
нов начин - лоптице за жонглирање, кликери и још неке старе
игре“, каже Тијана.

Како је покренула посао
Она не крије да је у послу, као и све који су се данас одважили да покрену било какав посао, прате бројни проблеми,
али је свесна тога да је за успех потребно бар две до три године улагања и рада „на нули“.
„Постоје бројни проблеми у финансирању. Сама сам уложила средства у покретање фирме, машине, амбалажу, дизајн, набавку сировина. На почетку сам од уштеђевине уложила 3.800 евра, а сада конкуришем за кредит по повољним
условима од 5.000 евра. Све у свему, неопходно је око 10.000
евра да нешто урадиш“, прича Тијана.
Она није седела скрштених руку, чекајући да јој новац
падне с неба, већ је претходних пар месеци направила бројне
контакте - ишла је на обуке Удружења пословних жена Србије, сарађивала је с Форумом младих са инвалидитетом, у
организацији „Смарт колектива“ завршила је обуку „Бизнис
младих Србије“. На тој обуци отворена јој је могућност да кон-

Од посла још не може да се издражава, јер је на почетку,
али потражња за играчкама обећава.
„Остварила сам сарадњу са једном издавачком кућом они ће радити књижицу, а ја играчку и то ће се заједно продавати. Продаја преко сајта добро функционише, боље него
малопродаја, али играчака има и у радњама - Беоизлог, Ле
Пти, Минисити, Супермаркет, Планета шоп. Фокусирала сам
се на интернет продају и радим на веб платформи, сајту, блогу, туторијалима...“, наводи Тијана.
Она паралелено држи и радионице. Током прошле године направила је сарадњу са „Миниситијем“, Играоницом
„Коко“, „Миксером“, а ове године планира да настави те сарадње, али и да их прошири на дечије културне центре и
друге играонице. Рад на терену јој је улио додатну снагу, јер
деца, за разлику од родитеља који су често скептични према
њеним производима будући да се од њих тражи неки додатни ангажман, уживају у креирању играчака. Поред тога, на
радионицама је увидела да чак ни осмогодишњаци не знају
да држе маказе и секу, да им моторика није развијена, јер
много времена проводе испред телевизора и компјутера.
„Планирам да се више посветимо креирању и одржавању инклузивних радионица за децу и родитеље, тако да
смо међу сараднике укључили и једну психолошкињу и дефектолога са којима ћемо радити и на неким будућим концептима играчака“, рекла је Тијана.
Данијела Пашић
МОНДО

Потенцијал женског предузетништва
У Србији једну четвртину предузетника чине жене, али је њихов потенцијал недовољно искоришћен, те би држава требало више да се ангажује на успостављању боље законске регулативе и финансијске подршке том бизнису, закључак је округлог стола на тему успостављања
економске политике која ће подржати женско предузетништво. На овом скупу, у организацији
Удружења пословних жена Србије (пројекат су финансирале Делегација Европске уније у Србији
и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Србије, уз подршку Скупштине Србије), представљен је програм који има за циљ да у већој мери укључи и представнике законодавне власти, односно парламента, у решавање проблема које имају предузетнице. У расправи
су учествовали и посланици којима је указано да жене у нашој земљи постају предузетнице
углавном из нужде, како би обезбедиле егзистенцију, па зато имају аверзију према ризицима
пословања и не шире пословање.
Начелница у Министарству привреде Катарина Јовановић Обрадовић, указала је да су жене предузетнице мање повезане од њихових колега мушкараца, те да би то требало променити управо окупљањем и умрежавањам предузетница.
„Веома мали број жена предузетница у Србији има некретнину уписану на своје име, што им отежава да конкуришу за банкарске
кредите“, истакла је она.
Према речима представнице Одбора за јавно заговарање у Удружењу пословних жена Србије, Гордане Ђурђевић, тај одбор предложио је неколико кључних иницијатива које би требало да допринесу унапређењу женског предузетништва и решавању неких од
најважнијих проблема. Један од кључних је амандман поднет на Закон о приватизацији који се односи на потраживања предузетника
од предузећа у реструктурирању, којим се предлаже конверзија њихових потраживања у обвезнице, а не у капитал, како је садашњим
законским предлогом предвиђено. Такође, предложено је да се уједначе методологије обрачуна комуналних такси, јер садашње разлике у методама израчунавања тог намета стварају велике тешкоће предузетницима у пословању. Предлог је и да се интегрише приватно здравство у систем државне заштите, као и да се укључе жене предузетнице у систем добављача.
На скупу је указано и да је сарадња са локалном самоуправом јако битна за мала и средња предузећа, због тога што су најупућенија на њу када су у питању разна документа и дозволе.
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Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900
Железничка 22
тел. 031/590-600
Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

