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У београдском Медиjа центру, у организацији агенције Аргумент, одржана је конференција под називом „Култура рада у Србији
и јавне политике у сфери рада“. Учесници конференције предствили
су монографију и истраживања која су реализована у оквиру Регионалног програма подршке истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану.
„За достојанствен рад неопходно је поштовање права радника,
принцип родне равноправности, сигурност на раду и спречавање
експлоатације радника, добро синдикално организовање, социјални
дијалог и наравно адекватна накнада за рад. Како би се то достигло
неопходна је, пре свега, већа дисциплина и нови модели у пореској,
као и у буџетској политици. Неопходна је реформа и поштовање Закона о раду, а пре свега инспекцијских служби, деполитизација судске
власти и омогућавање рада регулационих тела. Цивилни сектор који
се бави правима радника је јако битан, као и уједињење и отклон од
политике већ постојећих синдиката. Они су задужени за едуковање
радника о њихоим правима, али и за пружање сваке врсте бесплатне
правне помоћи“, рекао је др Душко Радосављевић, један од учесника
конференције и указао да млади људи осећају сву бесперспективност окружења које стимулише корупцију а не достојан рад.
Младим људима је тешко да пронађу посао, а још теже послове
који су добро плаћени. Истраживање које је спровела Републичка
агенција за развој малих и средњих предузећа указује на то да су
највећи проблеми са којима се суочавају млади предузетници недостатак капитала, ограничено знање о предузетништву и ограничен приступ средствима и информацијама које су неопходне да би
се покренуо посао. У прилог томе иде и чињеница да је само 16%
власника предузећа у Србији млађе од 35 година. Зато је подстицај
и развој предузетничке културе, али и стварање доброг амбијента за
укључивање младих у свет предеузетништва задатак свих актера.
Представници Америчке агенције за међународни развој
(USAID) и немачке хуманитарне организације HELP потписали су
споразум о разумевању којим се наставља партнерство склопљено
прошле године на реализацији програма за смањење броја незапослених младих у економски најугроженијим деловима Србије јужној Србији и Санџаку. На основу партнерског договора, HELP ће у
оквиру пројекта Подршка локалном одрживом развоју кроз смањење
сиромаштва и економско оснаживање, доделити 265 бесповратних
донација у износу од 3000 америчких долара намењених појединицима са израђеним плановима за покретање производње. Двадесет
процената донација биће додељено људима млађим од 35 година у
Бујановцу, Врању, Новом Пазару, Тутину, Прибоју и Пријепољу. USAID
ће организовати обуку из пословних вештина неопходних младима
који први пут покрећу сопствене пословне делатности.
Под слоганом „Заједно у Немачкој, скупа на нова тржишта“, ПКС
и Представништво ПКС у СР Немачкој у сарадњи са Индустријскотрговинском комором града Франкфурта, организовали су једнодневну презентацију и билатералне пословне разговоре четири српска предузећа у области израде и монтаже челичних конструкција,
електроинсталација, изолатерских радова и инжењеринга. „Целој
Западној Европи фали занатска елита коју ми имамо“, рекао је секретар Удружења за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и стамбену привреду ПКС, Горан Родић. Он је казао да је за ову
годину одобрено више од 2.500 деташмана за рад наших занатлија
у Немачкој и да се те квоте увек испуне. Немачки инвеститори су,
према његовим речима, пре неколико месеци посетили Удружење
за грађевинарство ПКС са захтевом да им се препоруче фирме из
Србије које у области монтаже челичних конструкција, електромонтаже и изолације могу да задовоље европске стандарде. Занатлије
своју шансу могу да потраже и у суседној Аустрији на чијој се листи дефицитарних занимања за 2012. налази 25 професија за које је
преко потребна радна снага. На листи потребних су људи са звањем
стругара, машинског техничара, електричара, монтера, машинског
инжењера, бравара, инсталатера, столара, техничара за обраду података, водоинсталатера, подополагача...
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Пословање српске привреде у 2011. години

БЛАГИ РАСТ,
РАЗЛОГ ЗА ОПТИМИЗАМ

Након трогодишњег периода пословања са негативним резултатима, у 2011. години
српска привреда је пословала са добитком у износу од 85 милијарди динара. Овакав
резултат последица је, пре свега, значајног смањења финансијског губитка који је више
него преполовљен у односу на претходну годину

Н

естабилан опоравак привредне активности током
2011. године у Републици Србији одвијао се у условима повећане неизвесности услед наговештаја новог
таласа кризе у рубним земљама еврозоне. Остварен
је благи раст српске економије, мерен бруто домаћим
производом, од 1,6% и нешто већи, мада веома скроман, раст индустријске производње (2,1%). Оваква кретања праћена су инфлаторним тензијама (7,0%) и јачањем домаће валуте (апресијација
динара за 0,8% у односу на вредност евра на крају 2010. године).
Уз то, делом због пада ценовне конкурентности, успорен је темпо раста извоза и повећан је спољнотрговински дефицит (15,0%)
- констатовали су учесници конференције коју је у београдском
Медија Центру одржала Агенција за привредне регистре поводом објављивања Саопштења о пословању привреде у Републици
Србији у 2011. години које је настало на основу збирних података
из редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину.
Успешност пословања и финансијски потенцијали српске привреде дати су на основу података за 91.901 привредно
друштво, за које су редовни годишњи финансијски извештаји за
2011. годину примљени (махом електронским путем) и обрађени у Агенцији за привредне регистре ове године. Ови подаци су
по речима Звонка Обрадовића, директора Агенције за привредне регистре, једини званични подаци који су и добра основа за
макроекономске анализе, али и за креирање будуће економске
политике.
„После трогодишњег периода пословања са негативним резултатима, у 2011. години српска привреда је пословала са добитком у износу од 85 милијарди динара. Овакав резултат последица
је, пре свега, значајног смањења финансијског губитка у износу
од 141 милијарди динара, који је више него преполовљен у односу на претходну годину, услед интензивног пада финансијских
расхода, односно смањења негативних курсних разлика“, рекао је
Звонко Обрадовић. Он је напоменуо да су позитивне резулатате
исказала и велика, и средња и мала привредна друштва. Велика
привредна друштва су исказала добитак у износу од 74 милијарде динара, што чини 88,0% од укупног позитивног нето финансијског резултата на нивоу привреде.
Ипак, како показују подаци АПР-а, тенденција остваривања
позитивних резултата из пословне активности настављена је
знатно успоренијим темпом, тако да пословни добитак износи
297 милијарду динара. Охрабрује податак да су за разлику од
претходне године, добитак исказали и разменљиви и неразменљиви сектори, иако је настављена тенденција благог увећања
учешћа разменљивих сектора у укупним перформансама привреде (у укупном добитку учествују са 72 милијарде динара
или 85,4 одсто). Вишеструко повећање добити у односу на претходну годину забележено је у секторима информисања и комуникације-26 милијарди динара, стручне, научне и иновационе
делатности-22 милијарде динара, а висок позитиван резултат

исказала је и трговина на велико и мало-20 милијарди динара.

У делу размењивих, највећу добит исказала су предузећа у сектору рударства-40 милијарди динара, што је три пута више него
лане и у сектору снадбевања електричном енергијом и гасом-22
милијарде динара. Са друге стране, прерађивачка индустрија и
пољопривреда забележили су губитак у износу од 43 милијарде
динара, односно 10 милијарди динара.
„Смањени финансијски расходи допринели су да добици из
редовног пословања дођу до изражаја. И ранијих година предузећа су бележила добит у редовном пословању али су тај профит
појели трошкови по основу камата и курсних разлика будући да
је динар благо апресирао у 2011. за 0,8 одсто у односу на 2010.
годину“, рекла је Ружица Стаменковић, регистратор за финансијске извештаје и бонитет. Она је нагласила да је значајан помак
забележен у структури укупних извора средстава јер је прошле
године био доминантан сопствени капитал са 44,1 процената, на
другом месту су краткорочне позајмице са 38,1 процената, док су
дугорочне обавезе учествовале са 16 одсто. За обављање својих
активности привреда је у 2011. ангажовала 12 милијарди динара
својих средстава, од чега капитал предузећа износи 5,3 милијарде што је 27,3 одсто више него 2010.
„Охрабрује и чињеница да 77% предузећа није имало ниједан
дан блокаде, што упућује на смањење стопе великог проблема
српске привреде - неликвидности. Међутим, додатни проблем у
пословању привредних друштава у Републици Србији, већ дужи
низ година представља и висок износ кумулираних губитака из
претходног периода. Ови губици износе 2.233 милијарде динара
и повећани су за 11,2%. Од тога, на губитке до висине капитала
односи се 63,9%, а на губитке изнад висине капитала 36,1%“, рекао је Звонко Обрадовић, упозоривши да благи раст привредне
активности није донео и већу запосленост. Наиме, укупан број
запослених у предузећима смањен је за 6,6 одсто или 22.955 радника.
А.Б.

Наши радници потребни Западној Европи

ЗАНАТ ЗЛАТА ВРЕДАН
Целој Западној Европи фали занатска
елита коју ми имамо. Под слоганом
„Заједно у Немачкој, скупа на нова
тржишта“ у Франкфурту на Мајни
одржана је презентација потенцијала
четири српске компаније и директни
разговори са потенцијалним
партнерима из Немачке. Занатлије
своју шансу могу да потраже и у
суседној Аустрији на чијој се листи
дефицитарних занимања за 2012.
налази 25 професија

П

ривредна комора Србије и Представништво ПКС у СР
Немачкој, у сарадњи са Индустријско-трговинском комором града Франкфурта, а под слоганом „Заједно у Немачкој, скупа на нова тржишта“ организовали су једнодневну презентацију и билатералне пословне разговоре
четири српска предузећа у области израде и монтаже челичних
конструкција, електроинсталација, изолатерских радова и инжењеринга.

Скупа на нова тржишта
Немачким потенцијалним партнерима у области грађевинарства, завршних радова у грађевинарству, изградњи и ремонту индустријских и енергетских објеката и постројења, специјализованих грађевинских и инсталационих радова и услуга пројектовања,
инжењеринга и консалтинга представила су се српска предузећа
Делта инжењеринг-Београд, Гоша монтажа-Смедеревска Паланка, Изопрогрес-Београд и Термоелектро Енел-Београд.
„Целој Западној Европи фали занатска елита коју ми имамо“,
рекао је секретар Удружења за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и стамбену привреду ПКС, Горан Родић. Он је
казао да је за ову годину одобрено више од 2.500 деташмана за рад
наших занатлија у Немачкој и да се те квоте увек испуне. Немачки инвеститори су, према његовим речима, пре неколико месеци
посетили Удружење за грађевинарство ПКС са захтевом да им се
препоруче фирме из Србије које у области монтаже челичних конструкција, електромонтаже и изолације могу да задовоље европске стандарде.
„Наши радници годинама уназад раде у Немачкој на поменутим пословима и цењени су у европским земљама“, истакао је
Родић.
Током сусрета, српска предузећа су водила директне разговоре са немачким партнерима о могућој сарадњи и уговарању нових
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послова. Ова презентација представља наставак активности промоције српских предузећа и њихових услуга у Немачкој, у циљу
повећања извоза из Србије, како на немачко, тако и на европско и
светско тржиште.

Црвено-бело-црвене карте
Занатлије своју шансу могу да потраже и у суседној Аустрији
на чијој се листи дефицитарних занимања за 2012. налази 25 професија за које је преко потребна радна снага. На листи потребних
су људи са звањем стругара, машинског техничара, електричара,
монтера, машинског инжењера, бравара, инсталатера, столара,
техничара за обраду података, водоинсталатера, подополагача...
„Овом листом дефицитарних занимања можемо да делујемо
против дужег постојећег дефицита стручне радне снаге. Рачунамо да ће у 2012. години око 500 стручњака у овим областима на
овај начин доћи код нас“, поручио је министар за социјална питања
Аустрије Рудолф Хундсторфер и послао на разматрање Уредбу о
дефицитарној стручној радној снази за 2012. годину.
У Аустрију ће у складу са овом уредбом моћи да дође само
стручна радна снага која може да прикаже завршено одговарајуће
образовање које одговара неком од наведених дефицитарних занимања и која је у најмању руку еквивалентно завршеном занату.
За квалификацију важи посебно школско образовање које одговара дипломи струковне школе у Аустрији као и универзитетском образовању. Поред квалификације, у обзир за добијање визе
узима се и стручно искуство у складу са образовањем као и знање
језика и старост. Са листом дефицитарних занимања спровешће се
последњи део концепта „црвено-бело-црвене карте“, што је ступило на снагу у јулу 2011. године. До сада је овим концептом била
обухваћена посебно квалификована радна снага.
Хундсторфер је рекао да су ступањем на снагу уредбе о стручној радној снази испуњени предуслови за функционисање система
придошлица према одређеним критеријумима. Ова листа важи
само за ову годину. За 2013. годину министар за социјална питања
Рудолф Хундсторфер је најавио да ће бити израђена нова листа на
јесен.
То што је листа за 2012. годину тек сада израђена он је образложио тиме што је отварање тржишта рада за седам источноевропских земаља уследило прошле године, те се чекало годину дана да
се види да ли ће на овај начин овај дефицит да буде надомештен.
Генерална секретарка Привредне коморе Аустрије Аnа Мaria
Hоhhаuzer је поздравила нову уредбу оценивши је „даљим важним
кораком за отварање домаћег тржишта рада и борбом против дефицита стручне радне снаге“.
Она је, такође, у саопштењу нагласила да треба да се рачуна
на даље заоштравање дефицита радне снаге због чега су, како је
рекла, потребне мере како би се придошлицама понудила култура
добродошлице и циљане мере за подстицање интеграције.
А.Б.
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USAID и HELP за смањење незапослености на југу Србије

подрШКа младим
прЕдУЗЕТниЦима

Представници Америчке агенције за међународни развој (USAID) и немачке хуманитарне
организације HELP потписали су споразум о разумевању којим се наставља партнерство
склопљено прошле године на реализацији програма за смањење броја незапослених младих у
економски најугроженијим деловима Србије - јужној Србији и Санџаку

Младим људима је тешко да пронађу посао, а још теже послове који су добро плаћени. Проценат незапослености младих је
и два и по пута већи од процента опште незапослности и три пута
већи од одговарајућег просека ЕУ, док је број младих који заузима
руководеће функције десет пута мањи од просека у земљама Европске уније. Истраживање које је спровела Републичка агенција
за развој малих и средњих предузећа указује на то да су највећи
проблеми са којима се суочавају млади предузетници недостатак капитала, ограничено знање о предузетништву и ограничен
приступ средствима и информацијама које су неопходне да би се
покренуо посао. У прилог томе иде и чињеница да је само 16%
власника предузећа у Србији млађе од 35 година. Зато је подстицај и развој предузетничке културе, али и стварање доброг амбијента за укључивање младих у свет предеузетништва задатак
свих актера.
Представници Америчке агенције за међународни развој
(USAID) и немачке хуманитарне организације HELP потписали су
споразум о разумевању којим се наставља партнерство склопљено прошле године на реализацији програма за смањење броја
незапослених младих у економски најугроженијим деловима Србије - јужној Србији и Санџаку. Споразум су потписали Директор
пројекта Јачање економске сигурности USAID Мајкл Пилсбери и
манаџер пројекта организације HELP Маша Бубањ.
Пилсбери је после потписивања истакао да је подршка развоју предузетништва једна од најважнијих инвестиција коју неко
може да пружи, јер се тиме дугорочно помаже економски развој
земље.
„Приступ старт-aп кредитима je „највећа баријера“ која стоји
на путу новим улагањима и оснивању нових предузећа. Око 55
одсто испитаника у Србији рекло је да би размислило о почетку
самосталног бизниса уколико би зајмови били повољнији“, рекао
је Пилсбери и нагласио да поред неповољних кредита који представљају баријеру за отпочињање самосталног посла, младим
људима је на почетку потребно и знање о основним предузетничким вештинама, основама финансија, пословног планирања,
управљања предузећем и о маркетингу.
„Тренинзи им могу помоћи да избегну грешке у почетку што
ће, верујем, повећати њихове шансе за успех“, рекао је он и додао
да би држава требала да пружа више подршке предузетницима
почетницима.
Маша Бубањ је подсетила да HELP од 2002. године спроводи
сличне пројекте.
„Услови за развијање самосталног предузетништва у Србији
су тешки, јер захтевају одређена финансијска улагања која млади који долазе из најнеразвијенијих средина не могу приуштити“,
рекла је она и додала да је због тога важан овај програм. Бубањ
је рекла и да су критеријуми за добијање донација социјални и
економски.
„То значи да за донације могу да аплицирају они који не могу
да узму кредит од банке или немају довољно новца за самостално
отпочињање бизниса, односно незапослени и они који долазе из
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социјално угрожених средина. Степен образовања није услов за
добијање донације“, прецизирала је Бубањ.
Споразум између две организације омогућиће партнерима
да кроз подршку развоју предузетништва смање број незапослених код младих и помогну им да постану активни учесници у
економском развоју локалних заједница у којима живе.
На основу партнерског договора, HELP ће у оквиру пројекта
Подршка локалном одрживом развоју кроз смањење сиромаштва и економско оснаживање, доделити 265 бесповратних донација у износу од 3000 америчких долара намењених појединицима са израђеним плановима за покретање производње. Двадесет
процената донација биће додељено људима млађим од 35 година
у Бујановцу, Врању, Новом Пазару, Тутину, Прибоју и Пријепољу.

USAID ће организовати обуку из пословних вештина неопходних младима који први пут покрећу сопствене пословне
делатности. Ове пословне обуке омогућиће младим предузетницима да овладају основним предузетничким вештинама, финансијама, да се упознају са правилима пословног планирања,
управљања предузећем али и маркетингом и односима с јавношћу.
Заједничким активностима биће подстакнуто оснивање нових предузећа и запошљавање младих у општинама јужне Србије и Санџака где стопа незапослености често прелази и 40%,
што је скоро дупло више од републичког просека.
Прошогодишњим пилот пројектом, који су HELP и USAID реализовали у Бујановцу, Прешеву и Врању, подржано је оснивање
159 малих бизниса који су поред опреме добили добили и пословне и стручне обуке.
А.Б.
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Култура рада у Србији и јавне политике у сфери рада

РАДНИ ИДЕНТИТЕТ
НАШЕГ ДРУШТВА
Анкета о радној снази показује да је наше запослено становништво старо између 45 и 54 године,
а више од половине има средњу стручну спрему. Ови подаци забрињавају и указују на угроженост
младих и недостатак високообразованих на тржишту рада, а они су прави потенцијала за квалитетне
промене у области културе рада

Б

ез плаћеног рада ни једно савремено друштво, па ни
српско, не би постојало као такво. Чак и када нека држава располаже великим природним ресурсима или
ресурсима капитала, плаћени рад је услов њеног преживљавања и напредовања. Политички, друштвени и
економски напредак у Србији не може се догодити без трансформације културе рада и без јавних политика у корист реализације
права на достојанствен рад – поручили су учесници конференције „Култура рада у Србији и јавне политике у сфери рада“, коју
је у београдском Медија центру организовала агенција Аргумент.
На конференцији су предствљена истраживања и монографија
која су реализована у оквиру Регионалног програма подршке
истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану (РРПП) Универзитета у Фрибургу, који финансира
Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).

Друштвена и економска димензија рада
Регионални програма подршке истраживању у области
друштвених истраживања на Западном Балкану има за циљ да
ојача и промовише социјална истраживања на територији Западног Балкана.
„Ова истраживања нам могу помоћи у разумевању специфичних потреба реформе и идентификовању дугорочних импликација потенцијалних избора мера и политика. Од 2008. године
подстичемо политичке, социјалне и економске промене на Западном Балкану кроз развој истраживачког потенцијала. Подржали смо 30 истраживачких пројеката и 12 регионалних тренинга на којима је 209 полазника било едуковано у области вођења
и методологије истраживања. Наставићемо да подржавамо истраживања, јачање капацитета, умрежавање и дијалог између
свих актера битних за доношење одлука у региону“, рекла је Бојана Радовановић, локална координаторка Регионалног програма
подршке истраживању у области друштвених истраживања на
Западном Балкану.
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Резултате истраживања „Професионалне вредности запослених у Србији, запослени-потенцијални актери позитивних
друштвених промена и слика о запосленима коју медији креирају и пласирају у јавност“, представила је руководилац истраживања др Љиљана Кордић из Агенција Аргумент.
„Анкета о радној снази показује да је наше запослено становништво старо између 45 и 54 године, а више од половине има
средњу стручну спрему. Ови подаци забрињавају и указују на угроженост младих и недостатак високообразованих на тржишту
рада, а они су прави потенцијала за квалитетне промене у области културе рада. Такође, том развоју не доприноси ни политичко
окружење у коме су уочене многобројне злоупотребе“, рекла је др
Љиљана Кордић, која је нагласила да су квантитативно и квалитативно истраживање о професионалним вредностима запослених у Србији показали доминацију социјалних вредности, што је
по њеном мишљењу рецидив социјалистичког периода и вредности које су тада биле доминантне.
„Испитивали смо стално запослене и изненадила нас је
чињеница да је за већину тимски рад на првом месту, док је, у
европским земљама доминантна, финансијска сигурност тек на
четвртом месту. Занимљиво је и да у непрофитним организацијама радници највише цене помагање другима, док им је тимски
рад на четвртом месту. Овде долазимо до закључка да рад има
друштвену, а не економску димензију. Тим се схвата као породица
а помагање другима као део традиције радничке солидарности,
али и моћан алат за стицање финансијске сигурности“, објашњава др Кордић. Она наглашава да је тип организације јако битан
и да проактивне вредности, какве су независност, динамичност,
престиж и вођство негују махом млади и образовани радници
запослени у међународним, приватним компанијама. Запослени
у домаћим предузећима као највећу вредност истичу сигурност,
што и не чуди у датом окружењу.
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Неопходне реформе и
интервенција државе
Методологију креирања јавних политика у области тржишта
рада и монографију „Нови изазови на нестабилним тржиштима
рада“ предсвио је др Јован Зубовић, из Института економских наука.
„Друга по реду монографија је посвећена женама и младима
који су, нажалост, угрожена група на тржишту рада, али и државним интервенцијама у овој области. Ушли смо у зачарани круг
који је започео кризом капитала и смањеним инвестицијама, што
је све водило губљењу радних места, па затим и самањењу потрошње и саме привредене активности. Забрињава чињеница да
је од почетка кризе изгубљено 500 хиљада радних места, да је
стопа незапослености у Србији изразито висока и да преовлађује
махом дугорочна незапосленост. Све ово води ка губитку људског капитала, јер човеку који своја знања не употребљава дуже
од годину дана радна оперативност опада за 50%“, рекао је др Јован Зубовић и нагласио да годишње око 30.000 људи прође кроз
активне мере запошљавања које спроводи Национална служба
за запошљавање.
„За ове намене се годишње издваја тек 0,1% БДП-а, што је
изузетно мало ако се има у виду да је наш друштвени доходак
низак и да се и у неразвијеним европским земљама издваја 0,3%,
а у ЕУ у распону од 0,5 до 0,6% БДП-а. Истраживања су показала
да људи који нису укључени у активне мере имају само 14% шанси да дођу до посла док се код корисника мера шансе расту на 60,
па чак и 70%. То је нарочито уочљиво код осетљивих категорија
на тржишту рада. Као најефикасније су се показале мере везане
за едукацију и обуке, јер је 70% људи укључених у ове мере дугорчно запослено. Све говори у прилог развоју ових мера, а буџет
је ове године смањен за 40%“, рекао је др Зубовић.

Истраживање „Предлози јавних политика у корист реализације права на достојанствен рад, са фокусом на образовање, жене
и младе, пореску политику и појаву корупције“ је представио
проф. др Душко Радосављевић, стручни сарадник у истраживању.
„За достојанствен рад неопходно је поштовање права радника, принцип родне равноправности, сигурност на раду и спречавање експлоатације радника, добро синдикално организовање,
социјални дијалог и наравно адекватна накнада за рад. Како би
се то достигло неопходна је, пре свега, већа дисциплина и нови
модели у пореској, као и у буџетској политици. Не сме се дозволити ситуација у којој министар финансија не може да прати 16%
токова пореза, или чињеница да буџет сваке године расте за 10
процената а да се смањују ставке за социјална давања. Такође,
неопходна је реформа и поштовање Закона о раду, а пре свега
инспекцијских служби, деполитизација судске власти и омогућавање рада регулационих тела. Цивилни сектор који се бави
правима радника је јако битан, као и уједињење и отклон од политике већ постојећих синдиката. Они су задужени за едуковање
радника о њихоим правима, али и за пружање сваке врсте бесплатне правне помоћи“, рекао је др Душко Радосављевић и указао да млади људи осећају сву бесперспективност окружења које
стимулише корупцију а не достојан рад.
„Неопходно је и реформисање самог тржишта рада и развој
концепта целоживотног учења. Морамо да уведемо и нови национални оквир квалификација како не бисмо едуковали кадрове који привреди нису потребни, или школовати кадар за друге
земље. Тако смо Норвешкој по процени њиховог министра просвете, поклонили 200 милиона евра одшколовавши лекаре за
њих“, препоручио је др Радосављевић.
А.Бачевић

„Црно на бело“ за права радника
Шест организација цивилног друштва покренуло је акцију „Црно на бело“ за борбу против
рада на црно у Србији и унапређење права радника. У оквиру акције покренут је и интернет
портал www.crnonabelo.com на којем ће грађани на једном месту моћи да пронађу савете и
упутства за заштиту права, примере добре праксе, као и да изнесу проблеме са којима се
срећу. Акција ће се финансирати донацијама Америчке агенције за међународни развој USAID
од 275.000 долара. Директорка мисије USAID -а у Србији Сузан Фриц казала је да очекује да
се јавном кампањом изврши адакватан јавни притисак и на пословни сектор и на Владу и
подигне ниво општег поштовања радних права.
Генерална секретарка Фондације Центар за демократију Наташа Вучковић казала је да
ће акција „Црно на бело“ чији је циљ унапређење достојанственог рада трајати годину дана.
„Ако се зараде не исплаћују по више месеци, ако послодавци не плаћају порезе и доприносе, ако вас на разговору за посао питају
о планирању породице, ако радите на црно, онда се ради о озбиљном кршењу права“, казала је она. Вучковић је истакла да је интерес
грађана да се о том кршењу права говори више, да се приказују конкретни случајеви дискриминације и кршења права и да знају како
да штите и одбране. Акција „Црно на бело“, додала је, није усмерена против послодаваца, већ је и у њиховом интересу, јер само задовољан радник може да одговори на све захтеве.
Вучковић је казала да ће у оквиру акције бити урађено и истраживање ефикасности рада државних органа у заштити радних
права, пре свега Инспекције рада и прекршајних судова, и на основу тога предложити измене правног оквира. Резултати истраживања
биће познати у септембру, додала је она. Према неким проценама, казала је Вучковић, у Србији око пола милиона људи ради на црно.
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НОВЕ ПРОФЕСИЈЕ

Желите да радите нешто ново? Листа занимања није статична, јер како напредује технологија,
развија се и бизнис, те се у свету свакодневно отварају нови курсеви на факултетима, а мало
помало и код нас

П

ратећи светске трендове, доносимо десет нових
подручја образовања на које се ваља усмерити, а
која готово да и нису постојала пре десет година.
Ево листе нових професија која ће се у свету све
више тражити, а саставио ју је портал МСН:

Нови медији
Интернет као медиј данас је у свету један од најбрже растућих
подручја новинарства. Тако данас студенти и сви они жељни знања,
комбинују традиционално новинарство с додатним курсевима из
области дизајна и менаџмента у дигиталним медијима.
Неки програми су, зависно о којем је факултету реч, усмерени
на рачунарске вештине и дизајн онлајн медија, док други интегришу комуникационе и дигиталне вештине.
Биотехнологија
Биотехнологија комбинује биологију и технологију како би се
дошло до иновативних и напредних решења из области агрономије,
али и медицине. То је интердисциплинарно подручје које често
обухвата и едукацију из области пословног менаџмента. Биотехнолошке студије најчешће захтевају завршен мастер јер ови послови
постају све захтевнији.

Форензичко рачуноводство
Контроверзне околности које доводе до све чешћих корпоративних скандала у свету, скренуле су пажњу на растући сектор
форензичког рачуноводства. Наравно да су и пре постојала таква
занимања, али то је растуће област рачуноводства и траже се нови
начини примене. Форензичке рачуновође су попут детектива за
новчана питања – они истражују сумњиве новчане трансакције,
зашта поред рачуноводствених, морају имати и широка знања о
бизнису. За већину послова на овом подручју треба имати барем
факултет, а све траженији је и мастер.
Интеракција човек – рачунар (Human computer interaction)
ХHuman computer interaction (HCI) усмерен је на проналажење
начина како побољшати људска искуства и радну праксу с технологијом. Људи који су се специјализовали за ове послове истражују
како технологија утиче на појединца и организације. Ова занимања
постоје још од 60-их, но све су траженија и сложенија. Најчешће су
ови курсеви уведени на информатичким факултетима.

Органска пољопривреда
Потреба за знањем на том подручју расте из дана у дан. Велике
корпорације су изузетно заинтригиране како задовољити растућу
потражњу за органском храном и потрага за кадровима који знају
систем органске пољопривреде, све је већа. Иако ове студије још
нису распрострањене, све је више образовних институција које разматрају и уводе овакве програме.

Екологија и друштво
Свет се, суочен са све драматичнијим климатским променама
и другим последицама које је су проузроковане несавесним понашањем људи, сада мора борити за очување околине. Послови из
области екологије и заштите животне околина, не само да су траженији већ су и добро плаћени.
Нанотехнологија
Развој технологије омогућује већу контролу над материјом у
најситнијим размерима. Област нанотехнологије ради са системима на молекуларном нивоу и може се применити у разним дисциплинама које укључују физику, инжењеринг и хемију.

Е-пословање/е-маркетинг
Ово се подручје усредсређује на куповину, продају и маркетинг
роба и услуга на интернету, али укључује и комуникацију с потрошачима, запосленима као и пословним партнерима. Захтеви за
запошљавањем у многим земљама расту брже од просека. Курс из
области е-маркетинга је врло чест на високим пословним школама.
Одбрана
Некадашња „народна одбрана“ која се раније учила на факултетима, услед ширења тероризма је попримила нове размере у свету. Курс народне одбране укључује све од психологије до опоравка
након катастрофе, правни систем земље као и руковање оружијем.
Постоје и посебни интензивни програми у трајању од годину и по,
након којих је могуће добити диплому из народне обране и сигурности. Курсеви из одбране, све су заступљенији на друштвеним факултетима, а у САД-у чак 85 посто студената завршава овај програм.
Дизајн рачунарских игрица
Овај облик дизајна није постојао пре једне деценије. Неки курсеви су усмерени на програмирање игара, док се други више баве
визуелним дизајном.
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Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику Републике Србије”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд
На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима
(“Сл. гласник РС”, бр. 79/05...104/09) и члана 169 б став 1 Закона
о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”,
бр. 80/02...2/12), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈАПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија-Пореска управа, Београд, Саве Машковића
3-5.
II Радна места која се попуњавају:

1. Стручно оперативни послови људских ресурса, у
звању самостални порески саветник-остале функције, у
Министарству финансија-Пореска управа, Централа, Сектор
за људске и материјалне ресурсе, Одељење за људске
ресурсе, према условима за радно место под редним бројем
201 Унутрашњег уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија-Пореска управа
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
области правне науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 8 година,
оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку
и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.

2. Аналитичар функција, у звању виши порески референтостале функције, у Министарству финансија-Пореска
управа, Централа, Сектор за људске и материјалне ресурсе,
Одељење за људске ресурсе, према условима за радно
место под редним бројем 203 Унутрашњег уређења и
систематизације радних места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: ССС; радно искуство у струци
од најмање 3 године; положен државни стручни испит,
оспособљеност за рад на рачунару, поседовање сертификата за
систем мрежног администратора.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку
и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.
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3. Администратор писарнице, у звању виши порески
референт-остале функције, у Министарству финансијаПореска управа, Централа, Сектор за људске и материјалне
ресурсе, Одељење за људске ресурсе, Група-писарница,
према условима за радно место под редним бројем 215
Унутрашњег уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија-Пореска управа
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: ССС-економског, друштвеног или
природног смера, радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, оспособљеност за рад на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку
и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.

4. Послови материјално-финансијског књиговодства,
у звању виши порески референт-остале функције, у
Министарству финансија-Пореска управа, Централа,
Сектор за људске и материјалне ресурсе, Одељење за
финансијске послове, Одсек за финансијско-материјалне
послове, према условима за радно место под редним бројем
233 Унутрашњег уређења и систематизације радних места
у Министарству финансија-Пореска управа
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: ССС-економског или друштвеног
смера, гимназија, радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, оспособљеност за рад на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку
и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.

5. Послови управљања приходима и расходима Пореске
управе, у звању виши порески сарадник-остале функције,
у Министарству финансија-Пореска управа, Централа,
Сектор за људске и материјалне ресурсе, Одељење за
финансијске послове, Одсек за финансијско-материјалне
послове, према условима за радно место под редним бројем
235 Унутрашњег уређења и систематизације радних места
у Министарству финансија-Пореска управа
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области економске науке на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно
на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни
испит; најмање 3 године радног искуства у струци, оспособљеност
за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку
и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.

6. Документационо-статистички послови инвестиција,
у звању виши порески референт-остале функције, у
Министарству финансија-Пореска управа, Централа, Сектор
за људске и материјалне ресурсе, Одељење за комерцијалне
и инвестиционе послове, Одсек за инвестиционе послове,
према условима за радно место под редним бројем 258
Унутрашњег уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија-Пореска управа
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: ССС-економског смера, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
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испит, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку
и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.

7. Стручно-оперативни послови за текуће одржавање,
у звању виши порески референт-остале функције, у
Министарству финансија-Пореска управа, Централа,
Сектор за људске и материјалне ресурсе, Одељење
за комерцијалне и инвестиционе послове, Одсек за
инвестиционе послове, према условима за радно место под
редним бројем 259 Унутрашњег уређења и систематизације
радних места у Министарству финансија-Пореска управа
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: ССС-економског смера, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни
стручни испит, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку
и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.
III Место рада: За наведена радна места, место рада је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија-Пореска управа, Централа, Београд,
Саве Машковића 3-5, са назнаком: “За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о
конкурсу:
Драгана Зарић, број тел. 011/3953-437, Министарство финансијаПореска управа, Централа.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Услови за рад на свим радним местима:
Држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није

престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог
доказа за систем мрежног администратора (за радно место
под бр. 2).
НАПОМЕНЕ:
- за сва радна места, радни однос се заснива на неодређено
време;
- кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да исти положе до окончања пробног рада;
- кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе
доказ о положеном правосудном испиту;
- кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место, са траженим
документима за то радно место;
- пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду,
као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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368
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
КосовсКа миТровиЦа

предуЗеЋе За деЧији и
омладинСКи туриЗам
доо „лаХор шара“
38157 Брезовица

Директор
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које поред општих законских услова испуњава и следеће посебне услове: да има високу, вишу стручну
спрему, радно искуство од 3 године у
области туризма и угоститељства, да
није осуђивано за кривична дела која
га чине неподобним за обављање функције директора. Директор се именује на
мандатни период од 4 године. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе
се Управном одбору предузећа, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом или лично, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

К ра г У ј Е в а Ц

општинСКо веЋе
општине топола

34310 Топола
Булевар краља Александра I 9
тел. 034/811-008, лок. 122

Начелник Општинске управе
Општине Топола
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; да кандидат
има општу здравствену способност; да
је држављанин Републике Србије; да је
пунолетан; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора најмање од 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву
кандидати су у обавези да приложе следеће доказе: диплому о школској спреми; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење да
кандидат није осуђиван и уверење о
општој здравственој способности. Пријаве са потребним доказима о испуњености
услова огласа подносе се Општинском
већу Општине Топола, на горенаведену
адресу.

12

ниШ

нови сад

општинСКа управа
општине СврЉиг

општинСКа управа
општине баЧКи петровац

Имовинско-правни послови

Грађевински инспектор
у Одељењу за привреду,
урбанизам, стамбене и
инспекцијске послове

18360 Сврљиг, Радетова 31

Бачки Петровац, Коларова 6

УСЛОВИ: висока стручна спрема-дипломирани правник; радно искуство 12 месеци; положен стручни испит; држављанство РС; општа здравствена способност;
да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Послови ликвидатуре у
области друштвене бриге о
деци и борачко-инвалидске
заштите и послови
извештавања
УСЛОВИ: висока стручна спрема-дипломирани економиста; радно искуство 12
месеци; положен стручни испит; држављанство РС; општа здравствена способност; да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Послови контроле буџетских
примања и исплата, послови
ликвидатуре и послови
благајне
УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског смера; радно искуство 3 године; положен стручни испит; држављанство РС; општа здравствена способност;
да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Возач
УСЛОВИ: средња стручна спрема,
друштвеног или техничког смера; радно
искуство 3 године; возачка дозвола „Б“
или „Ц“ категорије; држављанство РС;
општа здравствена способност; да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова
у државном органу.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе оверене фотокопије доказа о испуњености свих услова из огласа, и то не
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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УСЛОВИ: кандидат поред законом предвиђених услова треба да испуњава и
услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (да је држављанин Републике Србије, да има прописану
стручну спрему, 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),
VI степен стручне спреме, грађевински
или архитектонски инжењер; положен
стручни испит; три године радног стажа;
познавање словачког језика.

Комунални инспектор у
Одељењу за привреду,
урбанизам, комуналностамбене и инспекцијске
послове
УСЛОВИ: кандидат поред законом предвиђених услова треба да испуњава и
услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (да је држављанин Републике Србије, да има прописану
стручну спрему, 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), VII
степен стручне спреме, друштвеног смера; положен стручни испит; три године
радног стажа; познавање словачког језика.

Саобраћајни инспектор
у Одељењу за привреду,
урбанизам, комуналностамбене и инспекцијске
послове
УСЛОВИ: кандидат поред законом предвиђених услова треба да испуњава и
услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (да је држављанин Републике Србије, да има прописану стручну спрему, 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), VI степен стручне спреме, саобраћајне струке; положен стручни испит; три
године радног стажа; познавање словачког језика.
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Секретар Општинског већа
и сарадник за послове на
пружању правне помоћи
грађанима-шеф службе у
Служби председника општине
и Општинског већа општинске
управе
УСЛОВИ: кандидат поред законом предвиђених услова треба да испуњава и
услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (да је држављанин Републике Србије, да има прописану
стручну спрему, 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), VII
степен стручне спреме, правног смера; положен стручни испит; три године
радног искуства у државним органима и
органима локалне самоуправе; владање
словачким језиком.
ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15
дана. Пријаве слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

смЕдЕрЕво

центар За Социјални рад
11420 Смедеревска Паланка
Иве Бајазита бб
тел. 026/311-365

Директор

на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: поред општих услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив дипломирани социјални
радник и најмање 5 година радног искуства у струци, да поседује организаторске способности, да поднесе програм рада
за мандатни период на који се врши
избор, да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за
рад у државним органима. Уз пријаву
поднети следећу документацију, оригинал или оверену фотокопију, која не
може бити старија од шест месеци: биографију; диплому о завршеном факултету; оверену фотокопију радне књижице;
уверење о држављанству; програм рада
за мандатни период; уверење из суда да
није под истрагом и да није подигнута
оптужница; уверење да није осуђиван.
Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања.

сомбор

УжиЦЕ

општинСКа управа Кула

„SIROGOJNO COMPANY“

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

31207 Сирогојно
тел. 031/825-014

Матичар

Правник

за рад у Руском Крстуру
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених у чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник
РС“, бр. 48/91, 66/91, 34/01 и 39/02),
кандидат мора да испуњава и посебне
услове за обављање послова: високо
образовање на студијама другог степена (дипломске акадeмске 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; овлашћење за обављање послова матичара;
1 година радног искуства у струци. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
кратка биографија, оригинал или фотокопија уверења о држављанству, оригинал или фотокопија извода из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова
у државном органу, оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ о положеном стручном
испиту, овлашћење за обављање послова матичара 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 на оглас са доказима
о испуњености услова за рад на наведеним пословима, доставити на адресу:
Општинска управа Кула, Лењинова 11,
25230 Кула. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Опис посла: активности у оквиру радног права и регулисање радних односа
(састављање уговора о раду, усклађивање аката, заснивање и престанак радног односа, обавештавање запослених
о правима и обавезама, радни спорови
и др); евиденција присутности на раду;
припрема општих аката и правилника
предузећа; правни савети и подршка у
састављању докумената у свакодневном
пословању (записници, одлуке, уговори
и остали потребни документи); редовно праћење измена, корекција и допуна свих релевантних закона и прописа
и њихова имплантација кроз доношење
потребних аката; радно место правника подразумева одговорност за правне послове у читавој фирми Sirogojno
Company d.о.о. укључујући обе пословне
јединице - Сирогојно и Рупељево.
УСЛОВИ: рад у пословној јединици у
Рупељеву, Пожега; VII степен стручне
спреме, дипломирани правник; минимум 3 године радног искуства у струци;
одлично познавање радног права и свих
закона који регулишу област привредног
пословања; познавање рада на рачунару
(МS Оffice) и функционално коришћење
интернета; одличне писмене и вербалне комуникационе вештине; одговорна
особа са одличним организационим способностима; пожељна возачка дозвола
„Б“ категорије. Пријаве слати на е-mail:
info@sirogojno-company.com.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан одговор
на захтеве клијената
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ваљЕво

општинСКа управа
оСеЧина

14253 Осечина, Карађорђева 78
тел. 014/451-311, 451-158

ворностСтручни сарадник за опште

–

11000 Београд, Адмирала Гепрата 3
тел. 063/632-994

„WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE“ аDо

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

Стручни сарадник за послове
грађевинске инспекције у
Одељењу за инспекцијске
послове
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
завршен грађевински факултет, са најмање пет година радног искуства у
државној управи, положен државни
стручни испит. Примљени кандидат мора
испуњавати услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.

Возач у Одељењу за
заједничке
послове
Шанса
за младе

на одређено време до 3 месеца

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
возач, са најмање шест месеци радног
искуства у струци. Примљени кандидат
мора испуњавати услове из чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима.
Обуке и субвенције (за запошљавање)

Мушко-женски фризер
на одређено време

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Продавац осигурања
10 извршилаца

послове одбране
у Одељењу
Национална
служба
за општу управу за
и послове
запошљавање УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у
било ком занимању, пожељно познаоргана општине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
завршен правни факултет, са најмање
једном годином радног искуства у државној управи, положен државни стручни
испит. Примљени кандидат мора испуњавати услове из чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима.

фриЗерСКо-КоЗметиЧКи
Салон „SWеет IN“

вање МS Оffice. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или
на е-mail: konkurs@wiener.cо.rs.

агенција „верС“ доо

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 12
месеци радног искуства на наведеним
пословима; број телефона за контакт:
063/399-763. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања огласа.

Први утиса
најважнији
будите
„KUZA COMPANY“ Dоо
испред
сви
11070 Нови Београд, Луја Адамича
23
тел. 065/555-77-09

11000 Београд
Булевар деспота Стефана 34/25
е-mail: zastita@vers.rs

Продавац у мини маркетупрехрана

Безбедност и заштита на раду

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у
било ком занимању, познавање рада на
рачунару, пробни рад 3 месеца.

на одређено време

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
било ком занимању, уз обавезан стручни
испит; радно искуство 3 године; возачка
дозвола „Б“ категорије; основна информатичка обука; стручни испит из области
безбедности и заштите на раду. Оглас је
отворен до попуне радног места.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

6 извршилаца

Месар-кобасичар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: пријаве слати на е-mail: kuza@
sbb.rs до 10.07.2012. године.

СЗр „модни фриЗерСКи
„BITEC MEDIA“ Dоо
Салон пинК“ Национална служба 11070 Нови Београд, Милутина МиланкоКојадиновић Ненад
за запошљавање
11000 Београд, Макензијева 69
тел. 011/3441-254, 065/5465-624

вића 7 б
тел. 011/225-28-30, 225-28-35

Фризер за жене

на одређено време
10 извршилаца

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у
наведеном занимању.

Друштвена
одговорност
Козметичарка
на одређено време

Обуке и субвенције

Call оператер за запошљавање

Унапредит
сво
пословањ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у
било ком занимању, пробни рад 1 месец.
Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

доо „енерго-Зелена“

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Контакт телефон:
064/1489-453.

22320 Инђија, Железничка бб
e-mail: vesna.skoko@electrawinds.be

Људи су
мера успеха

ОСТАЛО: оглас је отворен до попуне радних места.

Прави људи
на правим
пословима
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Обука за
активнО
тражење
пОсла

Белгијска компанија Еlectrawinds
(www.еlectrawinds.еu),
у
чијем
саставу је и предузеће Енерго Зелена д.о.о. из Инђије, један је од европских лидера у производњи енергије
из обновљивих извора и оптималног управљања системима отпада.
Због експанзије на српско тржиште
тражимо проактивне, мотивисане и
одговорне раднике за позицију:

Диспечер

Једнакос
на тржишт
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
рад
Опис посла: организација допреме сировина и отпреме готових производа, коор-
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динација и праћење камиона, константна
комуникација са возачима, оптимизација транспорта по возилима и рутама,
праћење оперативних и техничких параметара возила, обезбеђивање документације за отпрему робе, издавање радних налога возачима, уношење путања
у извештаје, по потреби: послови вагарског оператера, флексибилно радно време.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, пет година искуства на истим или
сличним пословима, одличне вештине
комуникације и организације, обавезно
познавање МS Оffice пакета, познавање
географских положаја и удаљености
локација у земљи, познавање Закона
о саобраћају и саобраћајних прописа,
познавање основа механике, возачка
дозвола „Б“ категорије-активан возач,
знање енглеског језика сматраће се
за предност. Од кандидата очекујемо:
организованост и аналитичност у раду,
спремност на рад у сменама/међусменама, професионализам, високу одговорност и интегритет. Нудимо уговор на
неодређено време, добре услове рада,
пријатну радну атмосферу и афирмацију
у интернационалној компанији. Уколико сте заинтересовани да постанете део
нашег тима, пошаљите биографију на
e-mail: vesna.skoko@electrawinds.be пошто сте можда баш Ви наш идеалан кандидат. Рок за пријаву: 27.06.2012. године.
Биће контактирани само кандидати који
уђу у ужи избор.

„дормиСано“ доо

21000 Нови Сад, Ђорђа Жличића 34
тел. 063/694-997, 063/699-216
e-mail: dijana@dormisano.rs

„SUBEX“ SZTR

средња стручна спрема у било ком занимању, 6 месеци радног искуства на траженим пословима. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђена
исхрана, пробни рад 3 месеца.

21000 Нови Сад, Новака Радоњића 53а
e-mail: subexgume@gmail.com

Вулканизер

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у
наведеном занимању. Оглас је отворен
до попуне радног места.

Опис посла: презентација производа.
УСЛОВИ: минимум завршена виша школа (VI-VII степен), без обзира на врсту;
радно искуство није неопходно; возачка
дозвола „Б“ категорије.
ОСТАЛО: теренски рад, поседовање сопственог возила. Конкурс је отворен до
попуне радних места. Заинтересовани
кандидати треба да пошаљу биографије
на наведену мејл адресу или да се јаве
лицима за контакт: Дијани Чекић и Снежани Станковић, на горенаведене бројеве телефона.

на одређено време 6 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, келнер, конобар или средња стручна спрема у било ком занимању. Рад у
сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз,
обезбеђена исхрана, пробни рад 3 месеца.

DOO „LUCKY LINE“

21000 Нови Сад, Богдана Шупута 24
тел. 021/467-399
e-mail: dejans@lucky-line.com

Електротехничар електронике
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у
наведеном занимању; 3 године радног
искуства; положен возачки испит за
„Б“ категорију; знање енглеског језикасредњи ниво; завршена основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook).

ОСТАЛО: радне биографије слати на
e-mail: danijela.vojnic@lion-group.rs са
назнаком радног места на које се аплицира. Рок за пријаву: 28.06.2012. године.

аутоСервиС „дамир“

26000 Панчево, Баваништански пут 28
тел. 060/0335-581

Аутомеханичар
УСЛОВИ: III степен, аутомеханичар или
IV степен, сервисни аутомеханичар. Лице
за контакт: Дамир Прајдић. Јављање кандидата на број телефона: 060/0335-581.

„алеКСандрија нова“ доо
21238 Чуруг, Краља Петра I 91
тел. 021/833-015

Возач теретног моторног
возила

СоС деЧија Села Србија

на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

36000 Краљево, Првомајска 46а
e-mail: damir.coric@sos-kd.оrg

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању; положен
возачки испит за „Ц“ категорију; 1 година радног искуства на пословима возача
„Ц“ категорије. Заинтересовани кандидати могу да се јаве директору Браниславу Окуки, на бројеве тел. 021/833-015
или 021/833-040 или могу доћи лично у
Чуруг, Железничка бб.

Менаџер продаје

Нови Сад и околина-3 извршиоца
Београд и околина-3 извршиоца
Ниш и околина-3 извршиоца

Конобар

„еуро петрол“ доо

24000 Суботица, Отмара Мајера 6

Точилац горива

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме,
точилац нафте и нафтних деривата, продавац или средња стручна спрема у било
ком занимању. Ноћни рад, рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, пробни рад 3 месеца.

Кувар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, кувар једноставих јела, кувар или

Стручни сарадник за
прикупљање средстава
(Fundraising)

за рад у Београду, на одређено
време
Опис посла: главни циљ стручног сарадника је тражење прилика за прикупљање
материјалних средстава (донација, спонзорства, итд) из приватног пословног
сектора за квалитетно функционисање
Организације СОС Дечија села Србија
и пружање квалитетне бриге за децу и
младе, базирано на стандардима, смерницама и принципима СОС Children‘s
Villages International. Стручни сарадник
је одговоран за испуњавање стратешког
плана који се односи на корпоративни
fundraising. Стратешки fundraising план
део је пословног и стратешког плана
националне организације, а укључује
донације у производима и новцу. Стручни
сарадник има за циљ постављање и представљање Организације СОС Дечија села
Србија као снажног и доследног бренда
између потенцијалних и постојећих донатора и спонзора с обзиром на корене,
визију, мисију и вредности Организације
СОС Дечија села. Одговоран је да ради
у сагласности са важећим приручницима
и смерницама планирања и процедуром
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извештавања према супервизору и осталим колегама у Организацији.
УСЛОВИ: висока стручна спрема (четворогодишње студије), завршен Економски факултет, смер Маркетинг; минимум
2 године радног искуства на истим или
сличним пословима; добро познавање
енглеског језика; познавање рада на
рачунару; поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; добре комуникацијске вештине и спремност за тимски рад;
спремност на флексибилно радно време.
Конкурс је отворен до 22.06.2012. године. Пријаве са кратком биографијом слати на адресу: СОС Дечије село Краљево,
Првомајска 46а, 36103 Краљево или на
e-mail: damir.coric@sos-kd.оrg. Непотпуне
и неблаговремене пријаве послодавац
неће разматрати. Послодавац ће контактирати само кандидате који су ушли
у ужи избор.
Напомена: послодавац се не обавезује на
враћање пристиглих пријава.

тЗр „радња добре воЉе“
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 147в
тел. 063/8510-163

„INMONTDRAG INŽENJERING“

Опис посла: продаја свих врста осигурања.

Водоинсталатер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, матурант гимназије, економске струке, електро-машинске струке; радно искуство:
небитно; возачка дозвола (теренски
рад); познавање рада на рачунару-МS
Оffice. Конкурс је отворен до 06.07.2012.
године. Заинтересовани кандидати се
обраћају особама за контакт: Дејану
Нешковићу, број тел. 011/2209-893 и
Славици Марковић, број тел. 011/2209896.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство
6 месеци у трговини, пробни рад 1 месец.

„тамаратранС“

25000 Сомбор, Апатински пут 95
тел. 061/3617-309

Књиговођа
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне
спреме, лиценца за рачуновођу; радно
искуство 12 месеци. Конкурс је отворен
до попуне радног места.

„WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE“ ADO

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета
тел. 011/2209-980

Сарадник у осигурању

15 особа са инвалидитетом
Врста запослења: рад на одређено време
6 месеци; дужина радног времена: 4 сата
дневно (20 сати недељно).
Место рада: Београд, Ниш, Нови Сад,
Суботица, Рума, Сремска Митровица,
Лесковац, Пирот, Врање, Крушевац,
Врњачка Бања, Пожаревац, Смедерево,
Шабац, Ваљево, Ужице, Пожега, Бајина
Башта, Сомбор, Кањижа, Кикинда, Бачка
Топола, Кула, Сента, Вршац, Зрењанин,

11000 Београд, Браће Крсмановић 22
тел. 061/6227-831
е-mail: inmontd@gmail.com

на одређено време до 6 месеци
6 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у
наведеном или сродном занимању; 6
месеци радног искуства на наведеним
пословима. Оглас је отворен до попуне
радних места.

„беоплан“ ад

11000 Београд, Пожешка 118
тел. 011/2545-343

Домар

„агромарКет“ доо

34000 Крагујевац
Краљевачког батаљона 235/2
тел. 063/1058-171

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме.

Архивар

Оглашава радна места за рад у
Дистрибутивном центру у Суботици:

Сервисер

Продавац у киоску
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Панчево, Темерин, Бачка Паланка, Суботица, Беочин, Крагујевац, Параћин, Јагодина, Чачак, Горњи Милановац, Краљево, Нови Пазар.

на одређено време 3 месеца
Опис посла: сервисирање електричних
апарата и моторних уређаја.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, механичар, електричар, електромехеничар, до 12 месеци радног искуства
на траженим пословима, пожељна возачка дозвола „Б“ категорије. Заинтересовани кандидати могу да се јаве директно на
адресу Дистрибутивног центра у Суботици, Београдски пут 130, радним данима
у времену од 08,00 до 16,00 часова или
да се обрате на горенаведени број телефона Младену Милићевићу. Пријаве на
оглас најкасније до 30.06.2012. године.

4 извршиоца
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: документација коју је потребно
доставити за пријаву на оглас: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених и уверење да против кандидата
није покренута истрага. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

„DIAS ZEUS TRAVEL“ Dоо

ауто центар теХниЧКи
ауто прегледи и
региСтрације доо

Туристички референт

Заступник осигурања возила

24000 Суботица, Корзо 15/VII
тел. 024/530-017

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
предност: туристичке струке, пожељно
радно искуство на истим или сличним
пословима, енглески и мађарски језиксредњи ниво, предност имају кандидати са лиценцом, рад у сменама, пробни
рад 1 месец. Зинтересовани кандидати
могу да се јаве директно у агенцију, на
горенавену адресу, у времену од 10,30
до 15,30 часова или пошаљу радну биографију на e-mail: info@diaszeustravel.
rs. Пријаве кандидата и на број тел.
024/530-017. Особа за контакт: Данијела
Мамула. Оглас је отворен до 30.07.2012.
године.
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11000 Београд, Браће Јерковић 73
тел. 063/363-726

2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне
спреме, без обзира на занимање.
ОСТАЛО: поседовање сертификата Народне банке Србије за обављање послова
заступања у осигурању; познавање рада
на рачунару, пробни рад траје месец
дана. Кандидати се примају за рад у Чачку (1 извршилац) и у Горњем Милановцу
(1 извршилац). Заинтересовани кандидати треба да се јаве Душку Радовановићу,
на број телефона: 063/363-726. Конкурс
је отворен осам дана од дана објављивања.

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

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство
и индустрија

ауто шКола „цаКиЋ“

„CDE S“ Dоо

Инструктор „Б“ категорије

Радник на одржавањуфригомеханичар

УСЛОВИ: V степен стручне спреме,
инструктор „Б“ категорије, возачка дозвола „Б“ категорије. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
са најмање три године рада на сличним или
истим пословима; поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; спремност за рад у тиму;
максимална одговорност и усредсређеност
на учинак и резултат. Запосленима нудимо могућност обуке и напредовања; рад у
пријатном и динамичном окружењу. Пријаве слати до 24.06.2012. године на е-mail: hrsrbija@interex-pla.net.

18400 Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 027/324-333

2 извршиоца

„ZEPTER INTERNATIONAL“ Dоо
11000 Београд, Михајла Пупина 117
тел. 063/537-419
e-mail: sombor@zepter.rs

Комерцијалиста на терену
за рад у Сомбору
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, V степен стручне спреме, економске, техничке струке; могућност сталног запослења; рад на терену;
предност возачка дозвола „Б“ категорије; комуникативност; рад на рачунару-основни ниво (MS Office, Интернет);
предност: искуство у продаји. Рок за
пријаву је 40 дана.

пицерија „ЗамаК“
25260 Апатин, Дунавска 5
тел. 060/6966-960

Радник у пицерији
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, рад у сменама; пробни рад 1 месец;
пожељно радно искуство. Рок за пријаву
је до попуне радног места.

„ZEPTER INTERNATIONAL“
Dоо BEOGRAD

11000 Београд, Булевар Михајла Пупина 117
тел. 063/537-419
e-mail: sombor@zepter.rs

Комерцијалиста на терену

11070 Нови Београд, Тошин бунар 172
тел. 011/6555-166

„а&P“ DOO

11272 Добановци, Маршала Тита 204
тел. 011/8469-133, 8469-100

Техничар-оператер машине

на одређено време због сезонског
повећања обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
машинска или електротехничка школа.

прСц „та балашевиЋ“

ОСТАЛО: кандидат треба да је способан
за рад у сменама, да прати рад машине
на линији и да врши операције одржавања машине за коју је задужен. Лице
за контакт: Владимир Обрадовић.

Шанкерица

„MIRARO“ Dоо

19370 Бољевац, Магистрални пут бб
тел. 030/463-316
е-mail: motel_rtanj@beotel.net

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња школа; до
30 година старости; пробни рад 15 дана,
смештај и храна обезбеђени. Радни
однос се заснива на одређено време од
3 месеца.

Рецепционер

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена економска или
туристичка средња школа; познавање
страних језика (енглески); до 35 година
старости, пробни рад 15 дана, смештај и
храна обезбеђени. Радни однос се заснива на одређено време од 3 месеца.

11000 Београд, Вука Врчевића 4
тел. 065/2290-113
е-mail: sasa.mandic@miraro.com

Виљушкариста
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III или II степен стручне
спреме у било ком занимању; пожељно
је радно искуство од 12 месеци на истим
пословима.

„GORENJE GTI“ Dоо

11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 7
тел. 011/414-20-37, 414-20-38

Самостални комерцијалиста
за продају ултразвука

Конобар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: завршена средња школа, минимум 1 година радног искуства у струци;
до 40 година старости, пробни рад 30
дана, смештај и храна обезбеђени. Радни
однос се заснива на одређено време од
3 месеца.

за Суботицу и околину, за радно
ангажовање уговором о делу
4 извршиоца

Помоћни кувар

УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме, основи рада на рачунару (МS Оffice,
Интернет), возачка дозвола „Б“ категорије, предност имају кандидати са радним искуством у продаји. Радно ангажовање по уговору о делу са могућношћу
сталног запослења. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу радне биографије на наведену мејл адресу или да се
јаве лицу за контакт: Драгану Шуши, на
горенаведени број телефона. Оглас је
отворен до 05.07.2012. године.

УСЛОВИ: завршен куварски смер, минимум 2 године радног искуства у струци;
до 45 година старости, пробни рад 30
дана, смештај и храна обезбеђени. Радни
однос се заснива на одређено време од
3 месеца.

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

ОСТАЛО: Оглас је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве подносити на адресу мотела. Додатна обавештења на број телефона: 030/463-316.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер електротехнике пожељно смер биомедицинско инжењерство или дипломирани инжењер машинства, познавање рада на рачунару (МS
Оffice, Интернет), возачка дозвола „Б“
категорије, знање енглеског језика
(виши ниво), пожељно радно искуство на
продаји медицинске опреме, пробни рад
3 месеца. Пријаве слати на е-mail: milos.
lekovic@gorenje.rs или predrag.pejnovic@
gorenje.rs у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs
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Грађевинарство и индустрија / Медицина и пољопривреда

пК „Златибор“

31315 Златибор, Насеље фарма 1
тел. 031/841-428

Технолог у млекари
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
смер: прехрамбена технологија, технологија анималних производа, прехрамбена
биотехнологија.

Менаџер продаје
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме.

Дистрибутер продаје
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Запослени на одржавању
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, електромашинске струке.
ОСТАЛО: предност имају кандидати са
радним искуством. Пријаве са доказима подносе се поштом у року од 30 дана
од дана објављивања, на горенаведену адресу. Кандидати у пријави наводе основне податке о себи. По пријему
пријаве кандидати ће бити позвани на
разговор. Контакт телефон: 031/841-428.

Mедицина
и пољопривреда
универЗитетСКа деЧја
КлиниКа
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Спремач

на одређено време по основу
замене
УСЛОВИ: II степен стручне спреме,
основна школа. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс
за пријем спремача на одређено време
по основу замене“. Приликом пријаве на
конкурс, кандидати су дужни да доставе
следећа документа: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеној школи; оверену
фотокопију радне књижице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

рност
Национална служба
за запошљавање
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поништење дела оглаСа
општа болница
„Свети луКа“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Оглас објављен 23.05.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: помоћни радник, на одређено време ради замене
радника на неплаћеном одсуству са
рада, до повратка радника у Одсеку
за хигијену.

Специјална болница За
пСиХијатријСКе болеСти
„Ковин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Виша медицинска сестратехничар (општи смер)
УСЛОВИ: завршена виша медицинска
школа (VI степен), без обзира на радно
искуство, положен стручни испит.

2. Доктор медицине

на одређено време, најдуже до 12
месеци
УСЛОВИ: завршен медицински факултет
(VII/1 степен), звање: доктор медицине,
положен стручни испит, без обзира на
радно искуство.

3. Виши Ro техничар

на одређено време, најдуже до 12
месеци
УСЛОВИ: завршена виша стручна спрема
(VI степен), звање: виши Ro техничар,
положен стручни испит, без обзира на
радно искуство.

4. НК радник (спремачица)

на одређено време, најдуже до 12
месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа, без
обзира на радно искуство.

дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Завод За јавно ЗдравЉе
поЖаревац

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Доктор медицинеспецијалисте хигијене

за потребе Центра за хигијену и
хуману екологију
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, завршена
специјализација хигијене, возачка дозвола за „Б“ категорију. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији хигијене, фотокопију возачке дозволе. Кандидат који
буде изабран за пријем у радни однос на
неодређено време, пре склапања Уговора о раду мора доставити оверене фотокопије докумената: дипломе о завршеном Медицинском факултету, уверења о
положеном стручном испиту, дипломе о
завршеној специјализације из хигијене.
Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас“. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

понавЉање КонКурСа
ЗемЉорадниЧКа Задруга
„јеЖевица“
31213 Јежевица
тел. 031/829-090

Директор

на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: VII, VI и IV степен стручне
спреме, пољопривредног и осталих смерова; радно искуство најмање 2 године у
струци на руководећем радном месту са
посебним овлашћењима и одговорностима; да нема законских сметњи за вршење
ове функције и да се не налази под
истрагом за кривично дело; да поднесе
програм рада и развоја задруге. Директор се именује на мандатни период од 5
година. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања конкурса, на
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: кандидати су у обавези да
доставе: пријаву са кратком биографијом, и за радно место под бр. 1: фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту; за радно место под
бр. 2: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, уверење о
положеном стручном испиту; за радно
ЗАПОШЉАВАЊА
место под бр. САЈМОВИ
3: фотокопију
дипломе о
завршеној стручној спреми, уверење о
положеном стручном испиту; за радно
место под бр. 4: фотокопију дипломе о
завршеној основној школи. Пријаве са
потребним доказима достављају се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од
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Највећа понуда
слободних послова
Први утисак је
на једном месту

најважнији –
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испред свих
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Медицина и пољопривреда

дом ЗдравЉа „ЗвеЗдара“
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/2832-352, 2831-731

Специјалиста медицинске
биохемије или специјалиста
клиничке биохемије
Опис посла: обавља послове из своје
специјалности у лабораторији.
Учествује у едукацији кадрова, води евиденцију о свом раду, обавља и друге
послове из своје специјалности по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Медицински или Фармацеутски факултет-специјализација из медицинске биохемије-VII/2 степен стручне
спреме, положен стручни испит, основно
познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у архиву Дома здравља „Звездара“, Олге Јовановић 11, II спрат, соба
бр. 208. Уз пријаву поднети доказе о
испуњености тражених услова.

дом ЗдравЉа „нови
београд“

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Виша медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша
медицинска школа општег смера, положен стручни испит. Пријаве са кратком
биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова огласа предати преко архиве Дома
здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за који оглас се
подноси пријава. Одлука о избору биће
објављена на огласној табли поред собе
архиве, а изабрани кандидат биће лично
обавештен телефонским путем.

инСтитут За
реуматологију

11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Доктор медицинеспецијалиста интерне
медицине

на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Медицински факултет; завршена специјализација из интерне медицине;
положен стручни испит за доктора медицине; лиценца Лекарске коморе Србије;
најмање две године радног искуства.
Заинтересовани кандидати подносе:

пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о
стеченом стручном називу специјалисте
интерне медицине; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту за доктора
медицине; фотокопију лиценце Лекарске коморе Србије; фотокопију извода из
матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију радне књижице. Пријаве са неопходним прилозима подносе се Институту,
на наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама
писарници Болнице или поштом, на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михајлова 51, са назнаком:
„Пријава на оглас“, са навођењем радног
места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

национална СлуЖба За
ЗапошЉавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

дом ЗдравЉа Свилајнац

Оглашава слободно радно место за
рад у СР Немачкој:

35210 Свилајнац, Краља Петра I 47

Медицински техничар-сестра

Послодавац: St Georg Klinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, SR
Nemačka

услед повећаног обима посла,
у трајању од три месеца, за
обављање послова медицинског
техничара-сестре у Служби
Стационара ДЗ Свилајнац

УСЛОВИ: средња медицинска школа-IV
степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад или Решење
о упису-Комора МСЗТС. Заинтересовани
кандидати уз пријаву са кратком биографијом, као доказ подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, уверења о положеном стручном испиту, лиценце за рад или
Решење о упису у Комору МСЗТС. Докази
морају бити оригинал или оверене фотокопије. Молбе достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Молба за
заснивање радног односа-Стационар“.
Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене молбе неће се разматрати.

општа болница
„Свети луКа“

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

Специјалиста
неуропсихијатрије/
лекар опште медицине
на специјализацији из
неуропсихијатрије

на одређено време од 2 године
(пробни рад 6 месеци), након
тога могућност заснивања радног
односа на неодређено време
Опис посла: послови лекара специјалисте неуропсихијатрије.
УСЛОВИ: специјалиста неурологије,
специјалиста психијатрије, специјалиста неуропсихијатрије или лекар опште
медицине на специјализацији из неурологије/психијатрије/неуропсихијатрије;
знање немачког језика-минимум Б1 ниво,
пожељан Б2; пожељно основно знање
рада на рачунару (Wоrd, Еxcel); стручни испит за лекаре специјалисте; радно
искуство: пожељно 1-2 године започете
специјализације (за лекаре опште медицине).
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана
и новчани приход од 400 € до завршетка Б2 нивоа немачког језика (најдуже
6 месеци), након тога се заснива радни
однос на 2 године са платом од 4.100 €
бруто; дужина радног времена: 8 часова
дневно; рад у сменама.

Медицинска сестра-техничар

на одређено време, са положеним
стручним испитом и лиценцом за
рад, на Одељењу за ортопедију
и трауматологију, Сектора за
хируршке гране медицине, до
повратка медицинске сестре која
се налази на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме, медицинска
сестра-техничар општег смера, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију линценце за рад у струци. Рок за подношење

Потребна документација: радна биографија/CV са фотографијом на немачком
језику (са контакт подацима и подацима
о траженим знањима, пожељно је имати
сертификат/уверење о положеном курсу немачког језика); пропратно писмо
на немачком језику; фотокопија дипломе медицинског факултета; фотокопија
уверења о положеном специјалистичком испиту-за лекаре специјалисте или
доказ о току специјализације из тражених области.
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Начин конкурисања: документацију доставити поштом на адресу: Национална
служба за запошљавање, Одељење за
посредовање у запошљавању, Дечанска
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: неуропсихијатар-СР Немачка“.

„LIČINA PHARMACY“
ЗдравСтвена уСтанова

Некомплетне пријаве неће бити разматране. Рок трајања конкурса: до попуне
радног места.

2 извршиоца

36300 Нови Пазар, Вељка Влаховића 1
тел. 020/316-533, 064/5437-620

Дипломирани фармацеут

Оглашава слободно радно место за
рад у СР Немачкој:

УСЛОВИ: висока стручна спрема у струци; положен стручни испит, без или са
радним искуством, старост: од 25 до 45
година. Предност имају лиценцирани
факултети. Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству ако
га имају, извод из матичне књиге рођених.

Послодавац: St Georg Klinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, SR
Nemačka

дом ЗдравЉа ваЉево

Специјалиста кардиологије
(интервентни кардиолог)

Доктор медицине

национална СлуЖба За
ЗапошЉавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

на неодређено време (пробни рад
6 месеци)
2 извршиоца
Опис посла: послови лекара специјалисте интервентног кардиолога.
УСЛОВИ: специјалиста кардиологије;
знање немачког језика-средњи ниво
(минимум Б1 ниво, пожељан Б2); стручни испит; лиценца пожељна; радно
искуство: неопходно је да лекар зна
самостално да врши катетеризацију,
уградњу стентова, Ехо и осталу кардиолошку дијагностику.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана;
основна плата је 4.100 € бруто, а повећава се у договору са послодавцем (у зависности од искуства и вештине лекара);
дужина радног времена: 8 часова дневно; рад у сменама; ноћни рад; могу конкурисати и лекари који су у пензији.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику (са фотографијом, контакт подацима и подацима о траженим искуствима и знањима,
пожељно је имати сертификат/уверење о
положеном курсу немачког језика); пропратно писмо на немачком језику; фотокопија дипломе медицинског факултета
преведена на немачки језик; фотокопија
уверења о положеном специјалистичком
испиту преведена на немачки језик.
Начин конкурисања: документацију доставити поштом на адресу: Национална
служба за запошљавање, Одељење за
посредовање у запошљавању, Дечанска
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: кардиолог-СР Немачка“.
Некомплетне пријаве неће бити разматране. Рок трајања конкурса: до попуне
радног места.
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14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/295-367

на одређено време до повратка
привремено одсутног радника у
Служби опште медицине Дома
здравља Ваљево
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине; поседовање лиценце за
рад и положен стручни испит.

дом ЗдравЉа

17523 Прешево, 15. новембар 88
тел. 017/669-195

Заменик директора

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
да је кандидат доктор медицине или да
је доктор стоматологије или да је доктор
медицине специјалиста из гране медицине која је делатност Дома здравља или
да је доктор стоматологије специјалиста
из гране стоматологије која је делатност
Дома здравља и да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене
заштите или да је дипломирани правник
или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџерства и 5 година стажа на пословима руковођења у области здравствене
заштите. Ако за директора здравствене
установе није именовано лице са високом
школском спремом здравствене струке,
већ лице са завршеном школском спремом друге струке, заменик директора за
здравствену делатност мора бити лице са
високом школском спремом здравствене
струке. Рок за пријављивање је 15 дана.

Специјална болница За
плуЋне болеСти „оЗрен“
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-522

Дипломирани фармацеут

„SANUS CO“ DOO

11000 Београд
Булевар војводе Мишића 10
тел. 011/2655-427

Санитарни техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, санитарни, ветеринарски, пољопривредни
или хемијски техничар; возачка дозвола „Б“ категорије. Кандидати треба да
се јаве на бројеве телефона: 011/2655427, 2655-478. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања огласа.

уСтанова Социјалне
Заштите „VILLA аNCORA“
24413 Палић, Зеленгорска 21
тел. 024/551-341

Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у траженом занимању, знање мађарског језика, до 2 године радног искуства, рад у
сменама, обезбеђења исхрана. Пожељно: особа са Палића или ближе околине. Радне биографије доставити поштом
на горенаведену адресу или се обратити
на број тел. 024/551-341, особи за контакт: Тимеи Хорват. Оглас је отворен до
27.06.2012. године.
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; положен
стручни испит; лиценца за рад у струци.
Као доказ о испуњености ових услова
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; оверену
фотокопију дипломе о завршеном VII/1
степену стручне спреме, дипломирани
фармацеут; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце за рад у струци.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама, са назнаком: „Пријава на оглас“.
Пријаве које пристигну по истеку рока
сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања

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

Наука и образовање

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

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

универЗитет у београду
фармацеутСКи фаКултет

б Е о г ра д

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

ош „јајинци“

11222 Јајинци, Илије Петровића 12
тел. 011/3940-310

Ванредни професор за ужу
научну област Фармакогнозија

Психолог

на одређено време од 5 година

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: општи и посебни услови за
заснивање радног односа у школи прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/11) и чл. 30
Правилника о организацији рада и систематизацији радних места ОШ „Јајинци“.
Кандидат је уз пријаву са биографским
подацима, односно радном биографијом
дужан да достави: диплому о одговарајућем степену стручне спреме, сходно Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; уверење о држављанству РСне старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених; уверење да против лица
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда-не
старије од 6 месеци; оверену фотокопију
радне књижице; психофизичка способност за рад са децом и ученицима биће
проверена само за кандидате који буду
испуњавали услове конкурса и који буду
у ужем избору на основу одлуке директора школе; уверење да кандидати нису
осуђивани за дела утврђена чл. 120 став
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања-прибавља школа.
Лекарско уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова подносе се
у оригиналу или као оверене фотокопије.
Пријаве доставити у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука, завршен
Фармацеутски факултет и остали услови
предвиђени одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Фармацеутског
факултета.

Асистент за ужу научну област
Фармакокинетика и клиничка
фармација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен Фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00; студент докторских студија
или магистар наука из научне области за
коју се бира и коме је прихваћена тема
докторске дисертације; смисао за наставни рад и остали услови предвиђени
одредбама Закона о високом образовању
и Статутом Фармацеутског факултета.
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 у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

теХниЧКа шКола
За диЗајн КоЖе

11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2632-183

универЗитет у београду
географСКи фаКултет

Секретар

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Обуке и субвенције
Асистент за ужу научну област
за запошљавање
Регионална
географија
на одређено време од три године

Унапредите
своје
пословање

УСЛОВИ: студент докторских студија или
магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске
дисертације, који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 08,00 и има смисао за
наставни рад. Уз пријаву приложити:
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама; о прихваћеној теми докторске дисертације;
биографију; списак радова и саме радове. Пријаве кандидата са прилозима доставити на горенаведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани правник са положеним
правосудним испитом или испитом за
секретара. Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 120
Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности, извештај
о извршеном лекарском прегледу доставље се пре закључивања уговора о раду.
Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на наведену
адресу школе. Ближе информације на
број телефона: 011/2632-183. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.
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универЗитет у београду
фармацеутСКи фаКултет

универЗитет у београду
еКономСКи фаКултет

Доцент за ужу научну област
Фармацеутска технологија

Редовни професор за ужу
научну област Међународни
економски односимеђународно привредно
право

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

на одређено време од 5 година
4 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука, завршен
Фармацеутски факултет и остали услови
прописани Законом о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.
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 у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

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

виСоКа шКола
елеКтротеХниКе и
раЧунарСтва СтруКовниХ
Студија
11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Наставник сва звања за
област Електротехничко и
рачунарско инжињерство, ужа
стручна област Електронско
пословање
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: поред услова предвиђених
Законом о високом образовању, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
Економски факултет и академски степен
магистра или доктора наука. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса
доставити у року од 15 дана.

универЗитет у београду
правни фаКултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Наставник страног језика за
ужу научну област Страни
језик-Енглески, поновни избор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор енглеског језика или VII/2
степен, академски назив магистра из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 68 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10). Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству)
подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

иСправКа оглаСа
фаКултет Спорта и
фиЗиЧКог ваСпитања

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018
Оглас објављен 13.06.2012. године
у публикацији „Послови“, мења се
у делу назива радног места: оператер административног система, на
одређено време 6 месеци, и исправно треба да гласи: оператер-администратор система, на одређено
време 6 месеци.
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београдСКа банКарСКа
аКадемија фаКултет За
банКарСтво, оСигурање и
финанСије
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 063/660-216

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Економија
и финансије
УСЛОВИ: економски факултет и стечен
одговарајући научни степен доктора наука. Остали услови за избор наставника
прописани су Законом о високом образовању и општим актима Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
оверене копије диплома о претходно стеченим звањима, списак научних радова,
радови, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству) доставити у физичком и електронском облику на
наведену адресу Факултета, кабинет 209/
II и на е-mail: оffice@bbа.еdu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

иСправКа поништења
КонКурСа
СаобраЋајно-теХниЧКа
шКола

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса; од
документације доставити: оверену фотокопију доказа о стручној спреми, оверену
фотокопију сертификата за службеника
за јавне набавке, фотокопију уверења о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену копију уверења да
кандидат није под истрагом (из суда),
доказ о обучености за рад на рачунару.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

универЗитет у београду
машинСКи фаКултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

УСЛОВИ: Завршен Машински факултетVIII степен стручне спреме, доктор наука
и други услови утврђени чл. 65 Закона о
високом образовању и чл. 11.4. Статута
Машинског факултета.

Поништење
конкурса
објављено 06.06.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се
у делу текста: уместо конкурс од
15.01.2012. године, треба да стоји:
конкурс од 18.01.2012. године.

Наставник физичког
васпитања

предшКолСКа уСтанова
„др Сима милошевиЋ“

11080 Земун, Капетана Радича Петровића 26
тел. 011/2606-662

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: VII/1 степен, Правни и Економски факултет, 3 године радног искуства
у струци, сертификат за службеника за
јавне набавке, познавање рада на рачунару. У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о
испуњености услова из тач. 1 и 4 (чл. 120
ЗОСОВ), подноси се уз пријаву на конкурс, а из тач. 2 пре закључења уговора
о раду. Доказ из тач. 3 прибавља установа по службеној дужности код надлежног
органа, за изабраног кандидата. Горенаведени услови доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају у
току рада.

Наставник географије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11) и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи-копија дипломе и
додатка дипломи (за завршене мастер
студије), уверења о дипломирању (ако
није издата диплома), копија уверења о
положеном испиту за лиценцу (раније стручном испиту)-ако је кандидат положио испит.

УСЛОВИ: основна школа - подноси се
копија сведочанства.

на одређено време од 5 година

теХниЧКа шКола

11000 Београд, Француска 26
тел. 011/3247-445

Спремачица

Доцент за ужу научну област
Технологија материјалаПогонски материјали и
сагоревање

11080 Земун, Цара Душана 262

ош „СКадарлија“

11500 Обреновац, Краља Петра I 12
тел. 011/8721-178

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у
складу са Правилником о плану и програму образовања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/90
и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95,
3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003,
24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006,
12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009
и 5/2010). Осим ових услова, кандидати
треба да испуњавају и услове прописане
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверен препис/фотокопију
дипломе, доказ о поседовању држављанства Републике Србије, уверење да
нису под истрагом, односно да се против
њих не води кривични поступак. Након
завршетка конкурса, по прибављеном
мишљењу Школског одбора, директор ће
између пријављених кандидата извршити избор оног који испуњава прописане
услове на том радном месту. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по
службеној дужности.

ОСТАЛО: општа здравствена способност
- лекарско уверење подноси само изабрани кандидат; да лице није осуђивано
по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
истема образовања и васпитања - доказ
прибавља школа за изабраног кандидата; држављанство Републике Србије
- фотокопију уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених,
подносе сви кандидати; да лице није
под истрагом - копија уверења основног
суда, не старије од шест месеци, подносе сви кандидати. Тестирање кандидата
у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад наставника са
ученицима организује школа код Националне службе за запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Кандидати
који су били на тесту до шест месеци пре
истека овог конкурса, наводе то у својој
пријави. Пробни рад за оба радна места траје три месеца. Пријаве са животном и радном биографијом и документима доставити на наведену адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Информације на
број телефона: 011/3247-445.

иСправКа оглаСа
универЗитет
„метрополитан“

11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
Оглас објављен 30.05.2012. године у публикацији „Послови“, мења
се у делу УСЛОВИ, за радна места:
наставник за ужу научну област
Информациони системи; наставник
за ужу уметничку област Ликовне
уметности и типографија; наставник за ужу уметничку област Модни дизајн; наставник за ужу уметничку област Графички дизајн, тако
што се брише: неопходан је докторат наука. У осталом делу текст је
непромењен.
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теХниЧКа шКола

11500 Обреновац, Краља Петра I 12
тел. 011/8721-178

Радник на одржавању
хигијене

универЗитет у београду
поЉопривредни
фаКултет
11080 Земун, Немањина 6

Ванредни професор или
доцент за ужу научну област
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава
Менаџмент, организација
следеће услове: да има одговарајуће
и економика производње
образовање-I степен стручне спреме,
да испуњава услове из чл. 120 Закона
пословних система
о основама система образовања и васпољопривреде и прехрамбене
питања. Неблаговремене и непотпуне
индустрије
Друштвена
одговорност
пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања огласа. Уз пријаву
ПРИОРИТЕТИ У
на конкурс приложити: доказ о држављанству РС,ЗАПОШЉАВАЊУ
оверен препис/фотокопију
дипломе; уверење да није под истрагом,
односно да се против њега не води кривични поступак.

на одређено време од 5 година

Национална служба
запошљавање
УСЛОВИ: VIII степен за
стручне
спреме,

11273 Батајница, Пуковника Миленка
Павловића 7а
Национална
служба
тел/факс:
011/7870-077
за
запошљавање
е-mail: оsbppinki@оpen.telekom.rs
www.оspinkibatajnica.znanje.info

Наставник хемије

Програми
приправништва –
знање у пракси
са 80% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава
следеће услове: опште услове за заснивање радног односа предвиђене законом
и посебне услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи и
Правилником о систематизацији радних
места у ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“
Батајница. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, доказ о држављанству, лекарско уверење (предаје се
пре закључења уговора о раду). Ближе
информације о конкурсу могу се добити
на број тел. 011/7870-077.

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Оглас објављен 30.05.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник
техничког и информатичког образовања, на одређено време, са 40%
радног времена, за рад у издвојеном одељењу Велика Иванча-Река.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВ
бор

предшКолСКа уСтанова
„невен“

Доцент за ужу научну област
Мелиорације земљишта

Стручни сарадник-психолог

УСЛОВИ:
завршен
Пољопривредни факултет, Одсек за мелиорације
земљишта, докторат из биотехничких
наука-област агрономске науке-Мелиорације земљишта, способност за наставни рад.

Наставник страног језика за
ужу научну област Стручни
језик (предмет: енглески
језик)
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршен Филолошки факултетГрупа за енглески језик и књижевност,
способност за наставни рад.

Шанса за младе

ОСТАЛО: остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом факултета и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиОбуке и субвенције
(задржављанству,
запошљавање)
ге рођених,
уверење о
потврда надлежног органа да кандидат
није под истрагом-документа у оригиналу или у овереном препису и не старија
од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
24

11400 Младеновац, Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385

докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

на одређено време од 5 година

ош „бошКо палКовЉевиЋ
пинКи“

поништење оглаСа
ош „КоСта ЂуКиЋ“
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Школа је знање,
посао је занат

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

19320 Кладово, 22. септембра 54
тел. 019/801-706, 800-616

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен препис или фотокопију
дипломе
и
Национална
служба
извод из матичне књиге рођених. Лекарза запошљавање
ско уверење изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља установа.

јагодина

предшКолСКа уСтанова
„деЧја радоСт“

Друштвена
35210 Свилајнац
одговорност
тел. 035/312-004
Директор

на период од 4 године

Људи су
мера успеха

УСЛОВИ: да кандидати имају високо
образовање за васпитача или стручног
сарадника (педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко образовање и логопеда) стечено на студијама
другог степена или на основним студијама у трајању од најмање четири године
и најмање пет година радног стажа у
установи након стеченог одговарајућег
образовања или да имају стечено високо образовање за васпитача на студија-

www.nsz.gov.rs
Прави људи
на правим
пословима
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ма првог степена, студијама у трајању
од три године или више образовање и
најмање десет година радног стажа у
установи након стеченог одговарајућег
образовања, да имају лиценцу, односно
стручни испит за васпитача педагога,
психолога или другог стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе, да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања.

да има држављанство Републике Србије.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: краћу биографију, извод из
матичне књиге рођених, доказ о стручној
спреми (оверена копија дипломе) и уверење о држављанству. Проверу психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће доказе: оверену
фотокопију/препис дипломе о стеченој
стручној спреми, оверену фотокопију/
препис уверења о положеном стручном
испиту, доказ о радном стажу, уверење
о држављанств у, потврду о радном
искуству, извод из матичне књиге рођених, биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора установе. Приложена
документација не сме бити старија од 6
месеци. Лекарско уверење доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља установа. 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. Пријаве поднети на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

гимнаЗија

ош „Стеван јаКовЉевиЋ“
35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753

Наставник ликовне културе
са 90% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова, кандидат
мора да испуњава и посебне услове: да
има одговарајућу стручну спрему према
Закону о основама система образовања и
васпитања и Правилнику 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 није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично
дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (овај доказ прибавља школа);

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/573-028

Секретар

на одређено време до повратка
запосленог, преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу
стручну спрему-завршен правни факултет; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 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 родоскрвњење, за
кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (овај доказ прибавља школа).
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију); диплому о стеченој стручној спреми (оверену
фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), радну биографију. Документација
не сме бити старија од 6 месеци. Пријаве
и документацију достављати у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

педагошКи фаКултет

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

Асистент за ужу научну област
Књижевност са методиком
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, академски назив магистар наука из
области за коју се бира, просечна оцена
на претходним нивоима студија најмање
08,00, прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни рад и непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о

високом образовању.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оверене фотокопије
диплома о завршеним основним студијама и академском називу магистра наука, доказ о прихваћеној теми докторске дисертације од стране одговарајућег
универзитета, биографију са подацима
о досадашњем раду, списак објављених
научних и стручних радова, као и саме
радове, доказ о непостојању сметњи из
чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

КиКинда

дом уЧениКа
СредњиХ шКола
„ниКола војводиЋ“
Кикинда, Бранка Вујина 13

Радник обезбеђења
Опис послова и радних задатака: одговоран је за обезбеђење објекта, имовине
Дома и корисника услуга Дома; контролише, обилази и обезбеђује простор и
опрему Дома од провалних крађа; пријављује провале, штете органима МУП-а и
директору Дома; сарађује са службама
Дома, органима МУП-а и другим надлежним органима; по потреби врши преглед и претрес запослених и корисника
услуга Дома и њихових пртљага; води
све потребне евиденције; прати преглед
дешавања уз помоћ постављеног видео
надзора; обавља и друге послове по
налогу директора Дома; за свој рад одговоран је референту сараднику за помоћно-техничко особље и директору Дома.
УСЛОВИ: III-IV степен стручности. Доказе о школској спреми и остала документа
слати у оригиналу која ће по завршеном
избору кандидата бити враћена. Потребна документа: пријава; доказ о школској
спреми; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није под кривичном истрагом (не
старије од 6 месеци); уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
шест месеци, и за које није, у складу
са законом, утрвђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци);
лекарско уверење о радној способности
(не старије од 6 месеци). Пријаве слати
у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Избор кандидата
биће обављен у року од 8 дана по закључењу огласа.
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К ра г У ј Е в а Ц

филолошКо-уметниЧКи
фаКултет

медицинСКи фаКултет

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

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

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну
област Интерна медицина

Сарадник у звање асистента
за ужу научну област Шпански
језик и лингвистика

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Интерна
медицина

за 40% радног времена, на
одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија
који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање
08,00 и који показује смисао и способност за наставни рад и који познаје један
од светских језика.

Сарадник у звање лектора
или вишег лектора за ужу
научну област Енглески језик
и лингвистика
на одређено време 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области за коју се бира и способност за наставни рад или одговарајуће
високо образовање, објављене стручне,
односно научне радове и способност за
наставни рад.
ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија
и стручна биографија (на CD-u и у штампаној форми); оверена копија диплома;
оверена копија извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(оригинал); потврда надлежног органа
(Полицијске управе) да кандидат није
осуђиван; докази о научним, односно
уметничким активностима кандидата;
мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи); за кандидате који се бирају у звање
доцента, а немају педагошко искуство у
високошколској установи предвиђено је
приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.
Сва документација и оригинални радови
достављају се Служби за опште и правне
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.
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на одређено време 5 година

на одређено време 5 година

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

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

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

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
завршен фармацеутски или природно-математички факултет, докторат из
научне области за коју се бира.

Сарадник у звању асистента
за ужу научну област Интерна
медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет,
са укупном просечном оценом најмање
08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације и завршена одговарајућа
специјализација.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Медицинског факултета у Крагујевцу, у
складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на
конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих
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публикација. Конкурсну документацију
доставити и у електронској форми. Рок
за пријаву је 15 дана.

поништење оглаСа
ош „милан благојевиЋ“
34310 Топола
Наталинци
тел. 034/532-600, 821-191

Оглас објављен 06.06.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: наставник историје, за 45%
радног времена, поништава се у
целости.

предшКолСКа уСтанова
„Софија риСтиЋ“

34310 Топола, Авенија краља Петра I 10/а
тел. 034/811-489

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву на оглас
кандидати треба да приложе следећа
документа: оверену фотокопију сведочанства о основној школи; уверење о
држављанству Републике Србије и извод
из матичне књиге рођених. Пријаве на
оглас слати на горенаведену адресу.
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе
информације могу се добити код секретара Установе.

КрУШЕваЦ

Средња шКола
„Свети трифун“
37230 Александровац
тел. 037/751-117

Оглашава радна места, за рад у
Дому ученика:

Васпитач у дому ученика
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена, друштвенохуманитарних, природно математичких
наука или поља уметности (дипломске
академске студије-мастер, основне студије у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 2005. године), VII/1 степен стручне
спреме, филозофски факултет-одсек за
српски језик и књижевност, филозофски
факултет, природно-математички факултет, факултет политичких наука, факултет музичке уметности и лица која имају
високу стручну спрему и испуњавају
услове за обављање послова наставника
и стручних сарадника у средњој школи.

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

Наука и образовање

Шеф кухиње
УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен, угоститељског смера, 5 година радног искуства.

Кувар-вођа смене
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема-III или
IV степен стручности, угоститељског смера.

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, стручна оспособљеност, сертификат угоститељског смера у трајању од 6 месеци или
ПК радник угоститељског смера.

Магационер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средња трговачка школа, средња
пољопривредна школа, познавање рада
на рачунару са сертификатом за Wоrd и
Еxcel, ажурирање базе података и одржавање рачунарске мреже у дому ученика и
школи, познавање рада на одржавању и
контроли рада на опреми противпожарног аларма и видео надзора са референц
листом на монтажи и одржавању такве и
сличне опреме, положен испит за противпожарну заштиту, возачка дозвола „Б“
категорије, радно искуство од 3 године.

Домар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме или КВ радник, машинског, електротехничког, водоинсталатерског или
дрвопрерађивачког смера, положен
испит противпожарне заштите и положен испит за руковање топловодним и
гасним котловима.

Спремачица
2 извршиоца

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

Вешерка
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, радник текстилног смера.

Радник обезбеђења
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, ПК
радник машинског или пољопривредног
смера; положен испит из противпожарне заштите; да кандидат има дозволу за
поседовање оружја.

Референт сарадник за
безбедност и противпожарну
заштиту

ош „аца алеКСиЋ“

37230 Александровац, Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња економска школа, грађевинска,
машинска, прехрамбена, средња школа друштвено-економског смера или
техничко-технолошког смера, положен
испит из противпожарне заштите.

Референт за финансијске
послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња економска школа-комерцијални
смер, познавање рада на рачунару, радно искуство од 5 година.
ОСТАЛО: за сва радна места, кандидати
поред услова стручне спреме у наведеном
занимању треба да испуњавају и следеће
услове: да су држављани РС; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани за кривична дела за која
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Доказе о
испуњавању услова доставити уз пријаву
на оглас: оверену фотокопију дипломе;
оверене фотокопије уверења или сертификате којим доказују посебну оспособљеност за радна места за која се тражи; потврду о радном искуству-оверена
од надлежног органа; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; уверење да
није осуђиван (од МУП-а, не старије од 6
месеци); уверење да се не води истрага и
да није подигнута оптужница (од суда, не
старије од 6 месеци). Уз пријаву на оглас
обавезно назначити за које се радно
место конкурише. Остала документа се
прилажу по доношењу одлуке о избору.
Пријаве слати на адресу школе, у року од
8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства, са 50% радног времена,
за рад у матичној школи у
Александровцу и Плешу
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу
стручну спрему прописану Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (приложити доказ о
одговарајућој стручној спреми); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење прилаже изабрани кандидат); да
није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
наведена у ставу 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање
(уверење прибавља школа по службеној дужности); да је држављанин РС
(уверење о држављанству). У поступку
одлучивања о избору наставника, претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве на оглас са документацијом којом се доказује испуњење
услова за заснивање радног односа доставити лично или на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања.

Средња шКола

37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369

Наставник психологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити следеће доказе о испуњености услова: доказ о стручној спреми
(оверена копија дипломе или уверења);
уверење о држављанству. Пријаве са
пратећом документацијом слати на горенаведену адресу, у року од 7 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 037/788-369.

Обука за
активнО тражење
пОсла
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ош „мирКо томиЋ“

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

Наставник немачког језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање (Закон о
основама система образовања и васпитања и Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи); да кандидат испуњава
услове из чл. 120 ЗОСОВ. Уз пријаву са
школско-образовном и радном биографијом кандидати достављају: оверену
фотокопију-препис дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Пријаве са потребном документацијом
доставити у року од 8 дана, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на број телефона:
037/790-120.

ниШ

предшКолСКа уСтанова
„пЧелица“
18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-453

предшКолСКа уСтанова
„лане“

18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3

Магационер-сервирка

Кувар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, угоститељске струке.

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељске струке.
ОСТАЛО: лице које се прима у радни однос на неодређено време мора да
испуњава услове прописане Законом
о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, Законом о раду,
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Установи „Пчелица“ Ниш и Правилником о приправничком стажу и стручном
испиту здравствених радника и здравствених сарадника. Лице које се прима у
радни однос мора да испуњава и следеће
законске услове: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима, која се доказује лекарским уверењем пре закључења уговора
о раду; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
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злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ
прибавља установа по службеној дужности, пре закључења уговора о раду);
да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ
о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и венчаних. Сва документа морају бити оригинали или оверене фотокопије, а уверења и изводи не
могу бити старији од 6 месеци. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако
радно место, са назнаком уз коју пријаву је приложена тражена документација.
У пријавама мора бити тачно наведен
назив радног места за које се конкурише,
тачна адреса и контакт телефон. Рок за
пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, завршена угоститељско-туристичка школа;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити:
диплому о стеченом образовању; извод
из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (све у овереним копијама које нису старије од 6 месеци). Рок за
пријаву је 15 дана.
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нови сад

елеКтротеХниЧКа шКола
„миХајло пупин“
21000 Нови Сад, Футошка 17
тел. 021/527-887
е-mail: mpupin@nadlanu.com

Наставник енглеског језика
Наставник теоријске наставе
са вежбама-дипломирани
инжењер електротехнике
за 70% радног времена, на
одређено време до 31.08.2012.
године

Наставник практичне наставедипломирани инжењер
електротехнике
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник РС“, 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, 5/2007, 4/2007, 7/2008);
да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом доставити:
оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству, док ће лекарско уверење
доставити изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да доставе: оверену копију дипломе, уверење
о држављанству и краћу биографију.
Лекарско уверење доставиће пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
Tржиштe рада

аналитички
приступ
запошљавању

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ош „јован дуЧиЋ“

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

Наставник ликовне културе
са 55% радног времена

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају
услове у погледу степена и врсте стручне
спреме предвиђене чл. 3 тач. 5 Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи,
услове утврђене чл. 8, 120 и 122 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, лекарско уверење да
имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима издато
у последњих шест месеци-доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Уверење о некажњавању прибавиће школа службеним путем. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

фаКултет теХниЧКиХ
науКа
21000 Нови Сад,
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

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

Ванредни професор за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Уметност
примењена на архитектуру,
технику и дизајн-сценски
дизајн, медији у уметности и
уметничка продукција
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
уметничке струке, педагошко и професионално искуство из уже научне области за коју се бира и услови прописани
чл. 64 Закона о високом образовању.

Ванредни професор за
ужу стручну, уметничку,
односно научну област
Термоенергетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
техничке струке, област Машинство,
педагошко искуство из уже научне области за коју се бира у трајању од десет
година и услови прописани чл. 64 Закона
о високом образовању.

Ванредни или редовни
професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Теорија конструкција
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
грађевинске струке, радно искуство
на пословима пројектовања сложених
грађевинских конструкција зграда и
мостова, искуство у вођењу најмање два
пројекта националног значаја и учешће у
најмање пет пројеката националног значаја, искуство у наставном процесу као
наставник у трајању од најмање осам
година из предмета који припадају области за коју се бира и услови прописани
чл. 64 Закона о високом образовању.

Ванредни или редовни
професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Електрична мерења
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке струке-дипл. инж. мастер и услови прописани чл. 64 Закона о
високом образовању.

Ванредни или редовни
професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
(Архитектонско пројектовање
1 и 2, Архитектонско
пројектовање комплексних
програма)

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Машински елементи,
механизми, графичке
комуникације и дизајн
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
техничке струке, област Машинство,
објављени научни радови из области
Теорије машина и механизама, учешће
на пројектима из области Пројектовања
машина и механизама и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно
научну област Графичко
инжењерство и дизајн
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке струке, област Графичко
инжењерство и дизајн и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно
научну област Графичко
инжењерство и дизајн
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке струке, област Графичко
инжењерство и дизајн и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
архитектонске струке и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Доцент или ванредни
професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Информациони и
комуникациони системи

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Уметност примењена
на архитектуру, технику и
дизајн-сценски дизајн, нове
технологије и техничка
продукција у уметности
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
струке: Сценски дизајн, педагошко и
професионално искуство из уже научне
области за коју се бира и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
електротехничке, информатичке или
струке индустријско инжењерство и
менаџмент и услови прописани чл. 64
Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Технолошки процеси,
техноекономска оптимизација
и виртуелно пројектовање
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
машинске струке и услови прописани чл.
64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Уметност примењена
на архитектуру, технику и
дизајн-кустоске и уметничке
праксе и уметничка
продукција
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
струке: Историја уметности, педагошко
и професионално искуство из уже научне области за коју се бира и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

20.06.2012. | Број 470 |

29

Наука и образовање

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
архитектонске струке и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Мехатроника, роботика
и аутоматизација
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке: Мехатроника-дипл. инж. мастер,
педагошко искуство из уже научне области за коју се бира у звању асистент у
трајању од три године и услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Мехатроника, роботика
и аутоматизација
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке: Мехатроника-дипл. инж. мастер,
педагошко искуство из уже научне области за коју се бира у звању асистент у
трајању од три године и услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Мехатроника, роботика
и аутоматизација
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке: Мехатроника-дипл. инж. мастер,
педагошко искуство из уже научне области за коју се бира у звању асистент у
трајању од три године и услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Мехатроника, роботика
и аутоматизација
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке: Индустријско инжењерство-дипл.
инж. мастер, педагошко искуство из уже
научне области за коју се бира у звању
асистент у трајању од три године и услови прописани чл. 72 Закона о високом
образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Математика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
математичке струке, педагошко искуство
из уже научне области за коју се бира у
трајању од пет година и услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.
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Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Телекомуникације и
обрада сигнала
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке струке, педагошко искуство из области Криптозаштите
информације и рачунарских мрежа у
последње две године и услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Математика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
математичке струке, педагошко искуство
из уже научне области за коју се бира у
трајању од пет година и услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и изградња
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, архитектонске струке, педагошко
искуство на предметима из области за
коју се бира, а посебно на предметима Архитектонско пројектовање 1 и 2 и
Архитектонско пројектовање комплексних програма и услови прописани чл. 72
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Физика

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Математика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке струке, смер
Физика, педагошко искуство на предметима из области за коју се бира у трајању
од три године и услови прописани чл. 72
Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
математичке струке, педагошко искуство
на високошколској установи у трајању од
десет година и услови прописани чл. 72
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Механика флуида и
хидропнеуматски системи

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Математика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
машинске струке и услови прописани чл.
72 Закона о високом образовању.

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
математичке струке, педагошко искуство
на високошколској установи у трајању од
две године из области за коју се бира и
услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Примењене рачунарске
науке и информатика

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Инжењерство заштите
животне средине
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
струке: Инжењерство заштите животне
средине, најмање 4 године радног искуства у наставном процесу, вишегодишње
искуство у изради пројеката из области
Заштите животне средине и Обновљивих
извора енергије и услови прописани чл.
72 Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке: Електротехника и рачунарство,
искуство у примени ВР технологија у
медицинској рехабилитацији и услови
прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Мехатроника, роботика
и аутоматизација

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Примењене рачунарске
науке и информатика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке струке-дипл. инж. мастер, педагошко искуство на високошколаској установи у трајању од најмање
три године и услови прописани чл. 64
Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке: Електротехника и рачунарство,
педагошко искуство на предметима из
области База података и програмирања,
као и у истраживању из области Пословне интелигенције, Истраживања података и Доменски интегрисаног моделовања
и услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.
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Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Инжењерство
заштите животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
машинске струке-дипл. инж. мастер, смер
Енергетика и процесна техника, заврш-
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на година докторских студија из области
Инжењерства заштите животне средине,
педагошко искуство у трајању од најмање три године, учешће на пројектима
из области Обновљиви извори енергије и
услови прописани чл. 71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Инжењерство
зашптите животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
струке: Инжењерство заштите животне средине-дипл. инж. мастер, завршна
година докторских студија из области
Инжењерства заштите животне средине,
искуство у вођењу националних пројеката из области Управљања опасним отпадом, педагошко искуство на високошколској установи, учешће на пројектима
из области Мониторинга и управљања
водама и отпадом и услови прописани
чл. 71 Закона о високом образовању.

Истраживач сарадник за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Електроника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке струке-дипл. инж. мастер и услови прописани Законом о научноистраживачкој делатности.

Истраживач сарадник за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Електроника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке струке-дипл. инж. мастер и услови прописани Законом о научноистраживачкој делатности.
ОСТАЛО: приложити: молбу за избор у
звање и пријем у радни однос (навести
прецизан назив уже научне области),
докази о испуњености услова конкурса,
краћа биографија, фотокопије диплома, доказ о држављанству, списак објављених научних радова, књига и саме
радове. Пријаве слати на горенаведену
адресу за сваки конкурс појединачно.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

Обука за
активнО
тражење
пОсла

8. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Патологија

универЗитет
у новом Саду
медицинСКи фаКултет
НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

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

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

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

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

9. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Оториноларингологија

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

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

10. Наставник за избор
у звање доцента за ужу
научну област Педијатрија
(Неонатологија)

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

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

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

11. Наставник за избор у
звање доцента за ужу научну
област Стоматологија (Орална
хирургија)

4. Наставник за избор у
звање доцента за ужу научну
област Интерна медицина
(Нефрологија и клиничка
имунологија)

12. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Интерна медицина
(Пулмологија)

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

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

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

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

13. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Интерна медицина
(Гастроентерологија)

5. Наставник за избор у
звање доцента за ужу научну
област Интерна медицина
(Ендокринологија и болести
метаболизма)

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

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

6. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Психијатрија

14. Сарадник за избор у
звање асистента за ужу
научну област Патолошка
физиологија

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

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

7. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Инфективне болести

15. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Инфективне болести

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

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
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16. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Офталмологија
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

17. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Психијатрија
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

18. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Здравствена нега
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
2 извршиоца

19. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Фармација (Хумана
генетика)
на одређено време 3 године,
пуно радно време (40 сати на
Факултету)

20. Сарадник за избор у
звање асистента за ужу
научну област Специјална
рехабилитација и едукација

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

21. Сарадник у настави за
ужу научну област Судска
медицина

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

22. Сарадник у настави за ужу
научну област Педијатрија

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

23. Сарадник у настави за ужу
научну област Психијатрија

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

24. Сарадник у настави за
ужу научну област Интерна
медицина (Хематологија)

на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
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25. Сарадник у настави за
ужу научну област Интерна
медицина (Нефрологија и
клиничка имунологија)

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

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

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

27. Сарадник у настави за
ужу научну област Интерна
медицина (Онкологија)

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

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

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

29. Сарадник у настави за ужу
научну област Специјална
рехабилитација и едукација

на одређено време 1 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
УСЛОВИ: за радно место под бр. 1:
VIII степен стручне спреме, завршен
Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 2-10:
VIII степен стручне спреме, завршен
Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 11: VIII
степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, одсек Стоматологија
или Стоматолошки факултет, општи и
посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
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УСЛОВИ: за радна места под бр. 12-17:
VII степен стручне спреме, завршен
Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 18: VII
степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, одсек Здравствена
нега, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 19: VII
степен стручне спреме, завршен Природно-математички факултет, одсек Биологија, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 20: VII
степен стручне спреме, завршен Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (смер: Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа
и Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима), општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 21-27:
студент мастер академских или специјалистичких студија, завршене студије
првог степена са просечном оценом најмање 08,00 или завршене интегрисане
студије медицине са просечном оценом
најмање 08,00, општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и Правилником о изборима
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 28: студент мастер академских или специјалистичких студија, завршене студије
првог степена са просечном оценом
најмање 08,00 или завршене интегрисане студије стоматологије са просечном
оценом најмање 08,00, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
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универЗитет
у новом Саду
аКадемија уметноСти

ОСТАЛО: За сва радна места, кандидати треба да испуњавају услове утврђене
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и 44/2010) и Статутом
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7
Академије уметности. Закон о високом
образовању и Статут Академије уметности налазе се на сајту Академије уметРасписује конкурс за избор у звање
ности (www.аkademijа.uns.аc.rs-у секцији
и на радно место сарадника:
„Наставници-Конкурси“). Потребна документа: за радна места под бр. 1 до 3: уз
1. Виши или самостални
пријаву на конкурс кандидати прилажу:
стручни сарадник за област
оверену фотокопију дипломе о завршемузичке уметности, ужа
ним одговарајућим студијама, уверење о
држављанству, фотокопију личне карте,
област Гудачки инструменти
уверење о некажњавању прибављено од
(Виола)
суда, биографију сачињену према упитнику (Образац 2Б) који се налази на сајту
УСЛОВИ: високо образовање првог стеПосебан услов: кандидати који конкуАкадемије уметности (www.аkademijа.
пена основних академских студија из
uns.аc.rs-у секцији „Наставници-Конкурришу за клиничке наставне предмете
области музичке уметности, ужа област
си“) приложену у штампаној и електронподносе доказ да су у радном односу у
Виола.
ској форми (снимљену на CD-u) и остаздравственој установи која је наставна
ле доказе о испуњавању услова радног
база Факултета. Кандидати који конкуместа у складу са Статутом Академије
2.
Стручни
или
виши
стручни
ришу под тач. 20 и 29 подносе доказ да
уметности Нови Сад. За радно место под
сарадник-корепетитор
за
су у радном односу у наставним базама
бр. 4: уз пријаву на конкурс кандидати
област
музичке
уметности
Факултета.
прилажу: оверену фотокопију дипломе
на одређено време четири године
о завршеним одговарајућим студијама,
Обука за
уверење о држављанству,
фотокопију
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандиНационална
служба
УСЛОВИ: високо образовање првог стеактивно
личне карте, уверење о некажњавању
дат треба да приложи: краћу биографију,
пена основних академских студија из
запошљавање
прибављену од суда,за
биографију
сачињедоказе о испуњености услова из конкурражење
области музичке уметности, ужа област
ну према упитнику (Образац 2Б) који се
(оверене копије диплома, за клиничке
Клавир.
налази на сајту Академије уметности
посла са
предмете доказ о радном односу у здрав(www.аkademijа.uns.аc.rs-у секцији „Насственој установи која је наставна база
тавници-Конкурси“) приложену у штам3. Стручни сарадник за област
Медицинског факултета, списак радова
паној и електронској форми (снимљену
ликовних уметности, ужа
на CD-u), уверење о уписаним докторским
и публикација, оригинал или фотокопије
област Ликовна култура
студијама, односно уверење о прихваћерадова и публикација, доказе о њихона одређено време четири године
ној теми докторске дисертације, уверење
вом објављивању, доказе о педагошком
о просечној оцени на претходном нивоу
искуству и позитивно оцењеној педагошУСЛОВИ: високо образовање првог стестудија. За радно место под бр. 5: уз
кој активности). Доказ о некажњавању
пена основних академских студија из
пријаву на конкурс кандидати прилажу:
прибавиће Медицински факултет служобласти ликовних уметности.
оверену фотокопију дипломе о завршебеним путем. Пријаве са документацијом
ним одговарајућим студијама, уверење о
подносе се писарници Медицинског
држављанству, фотокопију личне карте,
4. Асистент за ужу научну
уверење о некажњавању прибављено од
факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова
област Музикологија
суда, биографију сачињену према упитНационална
служба
3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“.
на одређено време до повратка
нику (Образац 2Б) који се налази на сајту
Неблаговремене и непотпуне пријаве
запослене
са
породиљског
за запошљавање
Академије уметности (www.аkademijа.
неће се разматрати. Рок за пријављиодсуства
uns.аc.rs-у секцији „Наставници-Конкурвање је 15 дана од дана објављивања
си“) приложену у штампаној и електронконкурса.
УСЛОВИ: високо образовање првог стеској форми (снимљену на CD-u), уверење
пена основних академских студија из
о уписаним мастер академским студијаДруштвена
одговорност
области Музикологија; уписане докторсма, уверење о просечној оцени на основОбука за
ке студије из области Музикологија,
ним студијама. Рок за пријавеНационална
је 8 дана
служб
активно
односно завршене магистарске студије
од дана објављивања. Неблаговремене
за размазапошљавање
и прихваћена тема ПРИОРИТЕТИ
докторске дисерта- У и непотпуне пријаве неће бити
тражење
ције
из
области
Музикологија;
претходни
тране.
Пријаве
на
конкурс
са
доказима
ЗАПОШЉАВАЊУ
посла
о испуњености услова достављају се на
ниво студија завршен са укупном просечгоренаведену адресу.
ном оценом најмање осам.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 29:
студент мастер академских или специјалистичких
студија,
завршене
студије првог степена Специјалне
едукације и рехабилитације (смер: Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида), са просечном
оценом најмање 08,00, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

чека,
ажи

ужба
ње

нтри

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Програми
приправништва –
знање у5. Сарадник
пракси
у настави за

област ликовних уметности,
ужа област Цртање

на одређено време једна година, са
50% радног времена
УСЛОВИ:
образовање служба
првог стеШанса
зависокоНационална
пена основних академских студија из
за
запошљавање
области ликовних уметности, уписане
младе
мастер академске студије из области
Посао се не чека,

посао се тражи

Цртање, студије првог степена завршене
са укупном просечном оценом најмање
осам.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Програми
приправништва
–
Обуке и субвенције
20.06.2012.
| Број 470 |(за запошљавање)
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виСоКа поСловна шКола
СтруКовниХ Студија
у новом Саду

ви, најмање пет из одговарајуће научностручне области; способност за наставни
рад; држављанство Републике Србије.

Расписује конкурс за избор у звање
и на радно место:

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

Предавач за ужу научну
област Пословна економија
и менаџмент, наставни
предмети: Туристичка
географија, Основи туризма
и угоститељства и Посебни
облици туризма

УСЛОВИ: магистар туризма или студент
докторских студија из области туризма;
просечна оцена најмање 08,00 у току студија; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

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

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: доктор наука у области туризма; објављени научни и стручни радови, најмање пет из одговарајуће научностручне области; педагошко искуство;
способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Предавач за ужу научну
област Пословна економија
и менаџмент, наставни
предмети: Менаџмент
људских ресурса у туризму,
Спортско-рекреативни
туризам и Рурални туризам

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: магистар туризма; објављени
научни и стручни радови, најмање пет
из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство; способност за
наставни рад; држављанство Републике
Србије.

Предавач за ужу научну
област Информатика,
инжењеринг и квантитативна
анализа у економији, наставни
предмет: Математика
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: магистар математичких наука;
објављени научни и стручни радови, најмање пет из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство; способност за наставни рад; држављанство
Републике Србије.

Предавач за ужу научну
област Пословна економија
и менаџмент, наставни
предмети: Природни ресурси
у туризму и Екологија и
одрживи развој у туризму

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: доктор наука из области туризма; објављени научни и стручни радо-
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Асистент за ужу научну
област Пословна економија и
менаџмент

Сарадник у настави за
економске наставне
дисциплине

на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: студент дипломских академских студија (мастер)-економске науке;
просечна оцена најмање 08,00 у току студија; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Сарадник у настави за
наставне дисциплине из
области туризма

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: студент дипломских академских студија (мастер)-науке из области
туризма; просечна оцена најмање 08,00
у току студија; способност за наставни
рад; држављанство Републике Србије.

Шеф кабинета директора

на одређено време од 1 године,
са могућношћу продужења на
неодређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
или мастер-друштвене науке (предност
имају дипломирани економисти-мастери); знање енглеског језика; знање рада
на рачунару; држављанство Републике
Србије.
Напомена: лице које је правоснажном
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, не
може стећи звање наставника, односно
сарадника.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидати подносе: фотокопије диплома о
завршеним основним и последипломским
студијама; биографију; списак научних и
стручних радова, као и саме радове (за
предаваче); доказ о држављанству. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Комисија ће у року од 60
дана (за предаваче), односно у року од
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30 дана (за асистенте и сараднике), од
дана истека рока за пријаву на конкурс,
сачинити Извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности
на период од 8 дана, о чему ће кандидати
бити обавештени путем огласне табле и
сајта школе.

поништење оглаСа
фаКултет теХниЧКиХ
науКа
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Оглас објављен 11.04.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: асистент за
ужу стручну, уметничку, односно
научну област Инжењерство заштите животне средине.

панчЕво

предшКолСКа уСтанова
„наша радоСт“

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег
високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године), за васпитача или стручног
сарадника; поседовање дозволе за рад
(лиценце); да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; најмање пет
година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран и васпитач
који уз испуњеност осталих услова има
одговарајуће образовање из чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама
првог степена, студијама у трајању од три
године или више образовање) и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег
образовања. Директор се бира на период
од четири године. Директору мирује радни однос за време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу.
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Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену копију дипломе о стеченом
образовању; оверену копију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно
о стручном испиту; потврду о радном
искуству; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, преглед кретања у
служби са биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим
способностима. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретаОбука за
ра Предшколске установе и на број тел.
активно
063/7862-567.

тражење
посла

ош „предраг КоЖиЋ“
26224 Дубовац, Цара Лазара 94
e-mail: оsdubovac@hemo.net
оsdubovac@cat.rs
тел. 013/767-081, 767-008

Наставник физичког
васпитања

на одређено време од 01.09.2012.
године, са 60% радног времена, до
правоснажности одлуке суда

Посао
се не чека,
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем
у радни однос
у чл. 24 став 1
посао
се утврђених
тражи
Закона о раду („Службени гласник РС“,

бр. 24/05, 61/05 и 54/09), кандидат треба
да испуњава и посебне услове утврђене
у чл. 120 и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), у
чл. 3 став 1 тач. 1 Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
Национална служба
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08,
запошљавање
11/08,за2/09,
4/09, 9/09 и 3/2010), и то:
1) да има одговарајуће високо образовање које је стечено 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, па да је
тиме стекао звање: професор физичког
васпитања; професор физичке културе;
дипломирани педагог физичке културе;
професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком спортске гране;
професор физичког васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације;
професор физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 ЗОСОВ; 4) да има држављанство
Републике Србије.

пироТ

виСоКа шКола
СтруКовниХ Студија

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс прило18300 Пирот, Ћирила и Методија 29
жити: радну биографију, а кандидат је
дужан да обавезно достави следећа докуНаставник у звању професора
мента: извод из матичне књиге рођених
струковних студија за ужу
(оригинал или оверена копија); доказ
научну област Педагогија,
о одговарајућем образовању (оверена
за наставне предмете: Дечја
фотокопија дипломе тражене врсте и стеигра и развој стваралаштва,
пена стручне спреме); лекарско уверење
Рад са даровитом децом,
(оригинал или оверена копија)-доставља
Развој отвореног курикулума,
изабрани кандидат
пре закључења
угоДруштвена
одговорност
Интегративна пракса
вора о раду; извештај из казнене евиденНационална служба
ције МУП-а (школа прибавља по службеУСЛОВИ:
доктор
наука
области Педазаиззапошљавање
ПРИОРИТЕТИ
У
ној дужности); уверење о држављанству
гогије и способност за наставни рад.
(оригинал или
оверена
копија).
Услови
ЗАПОШЉАВАЊУ
Остали услови за избор наставника
тражени овим конкурсом доказују се приутврђени су Законом о високом обраликом пријема у радни однос и проверазовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и
вају се у току рада. Доказе о испуњедр), Препорукама о ближим условима за
ности услова под тач. 1, 2 и 5 кандидат
избор у звања наставника Националног
обавезно подноси уз пријаву на конкурс,
савета за високо образовање од 4. маја
2007. године и општим актима школе, у
под тач. 3 изабрани кандидат доставља
складу са којима ће бити извршен избор.
пре закључења уговора о раду, а доказ
под тач. 4 прибавља школа. У поступку
Наставник у звању наставник
одлучивања о избору наставника, васстраног језика за ужу научну
питача Национална
и стручног сарадника,
служба директор
област Страни језик-Енглески
врши ужизаизбор
кандидата које упућује
запошљавање
на претходну проверу психофизичких
језик
способности, у року од осам дана од дана
на одређено време од пет година
истека рока за подношење пријава. ПроУСЛОВИ: завршене основне студије,
веру психофизичких способности за рад
уписане докторске студије, магистар
са децом и ученицима врши надлежна
наука, радно искуство у високошколслужба за послове запошљавања, примеској установи и способност за наставни
ном стандардизованих поступака. У року
и истраживачки рад. Остали услови за
од осам дана од дана добијања резултата
избор наставника утврђени су Законом
провере, директор прибавља мишљење
о високом образовању („Сл. гласник РС“,
органа управљања. Директор доноси
бр. 76/05 и др), Препорукама о ближим
одлуку о избору кандидата у року од
условима за избор у звање наставника
Шанса
осам дана од дана добијања мишљења
Националног
саветаза
замладе
високо образовање од 4. маја 2007. године и општим
органа управљања. Копије докумената
актима школе, у складу са којима ће бити
морају бити уредно оверене и школа их
извршен избор.
не враћа. Рок за подношење пријава са

Програми
приправништва –
знање у пракси

Шанса за
доказима о испуњавању
младе услова конкурса

је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са свом траженом
документацијом и назнаком на коверти:
„За конкурс“, слати на адресу школе.

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

Школа је знање,
ОСТАЛО:посао
способност
наставни рад се
језазанат

установљава на основу резултата које је
кандидат показао као наставник у раду, а
уколико кандидат није имао педагошких
искустава, на основу квалитета посебногОбуке
јавног
предавања.
Стицање наси субвенције
(за запошљавање)
тавног звања заснива се на оствареним
и мерљивим резултатима целокупног
рада појединца у следећим областима:
у наставном раду, научном, истраживачком, стручном, односно уметничком
и професионалном раду; ангажовању
у развоју наставе и других делатности
високошколске установе и доприноса
широј заједници. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима; Установа
или предузеће где је кандидат тренутно
запослен и професионални статус; година
уписа и завршетка високог образовања,
Универзитет, факултет, година уписа,
научна област и наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање; знање страних језика-наводи:

Прави људи
на правим
пословима
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чита, пише, говори, са оценом одлично,
врло добро, добро, задовољавајуће; кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма,
трајање запослења и звање-навести сва
звања); списак радова и сами радови;
остале податке: о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном
и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе и доприносу локалној и широј заједници; доказе
надлежних органа поводом чињенице да
кандидат није правоснажном пресудом
осуђен за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова
у високошколској установи. Пријаве се
подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, Високој школи струковних студија за образовање васпитача,
Пирот, Ћирила и Методија 29. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрање.

пож арЕваЦ

теХниЧКа шКола

12320 Жагубица, Партизанска бб

Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психологпедагог.
ОСТАЛО: поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву са
кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија-не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду,
а уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана добијања
мишљења органа управљања. Пријаве
се подносе на адресу школе, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

36

ош „Херој иван муКер“

проКУпљЕ

виСоКа поЉопривредно
преХрамбена шКола
СтруКовниХ Студија

11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Дефектолог

18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311

Наставник разредне наставе

Наставник за избор у звање
и на радно место предавача
струковних студија за ужу
научну област Организација
пољопривредне производње

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава
следеће услове: одговарајуће образовање-што доказује овереном фотокопијом дипломе, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима-што доказује лекарским уверењем, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање-што доказује уверењем надлежног органа, да је држављанин Републике
Србије-што доказује уверењем о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
научни степен магистар биотехничких
наука и 36 месеци радног искуства.

Наставник за избор у звање
и на радно место предавача
струковних студија за ужу
научну област Технологија
воћа
на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
научни степен магистар техничких наука
и 36 месеци радног искуства.

Наставник за избор у звање
и на радно место предавача
струковних студија за ужу
научну област Функционална
својства хране
на одређено време

сомбор

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
научни степен магистар техничких наука
и 36 месеци радног искуства.

педагошКи фаКултет
Сомбор

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају
и остале услове предвиђене чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05), Статутом школе и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе.

Доцент за ужу научну област
Социолошке науке

смЕдЕрЕво

поништење оглаСа
машинСКоелеКтротеХниЧКа
шКола „гоша“
11420 Смедеревска
тријска 66
тел. 026/317-310

Паланка,

Индус-

Оглас објављен 07.03.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
Национална служба
се за радно место: професор руског
за запошљавање
језика и књижевности,
на одређено
време до 31.08.2012. године, за 4
часа недељно.
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25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

на одређено време, на период од 5
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора социолошких наука и остали услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидат уз
пријаву подноси: оверену копије дипломе основних, магистарских/мастер и
докторских студија, кратку биографију,
библиографију објављених радова и
саме радове, оригинал извода из матиЗАПОШЉАВАЊА
чне књиге САЈМОВИ
рођених, уверење
о држављанству, уверење о некажњавању и
лекарско уверење. Место рада: Сомбор.
Поступак избора у звање и заснивање
радног односа спроводи се у складу са
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката
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Универзитета у Новом Саду и Статута и
општих аката Факултета. Рок за пријаву
је 15 дана.

срЕмсК а миТровиЦ а

ош „душан јерКовиЋ“

22320 Инђија, Душана Јерковића 1

предшКолСКа уСтанова
„пЧелица“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029
е-mail: аpа.pcelica@neobee.net

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за стручног сарадника или васпитача (високо образовање стечено на студијама другог степена-мастер академске
студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом
образовању) или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године или да поседује
одговарајуће образовање из чл. 8 став 3
Закона за васпитача-високо образовање
на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије)
у трајању од три године или више образовање; да има дозволу за рад-лиценцу;
најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања за лица која
поседују високо образовање стечено на
студијама другог степена, односно високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
најмање 10 година радног стажа у области васпитања и образовања за лица која
су стекла високо образовање на студијама првог степена или са вишим образовањем; да испуњава услове прописане
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити оригинал документа или оверене
фотокопије: дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказа о поседовању дозволе за рад-лиценце, потврде о
радном искуству у области образовања
и васпитања, уверења о држављанству
Републике Србије. Уверење о некажњавању у складу са чл. 120 став 1 тач. 3
Закона о основама система образовања
и васпитања-прибавља установа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом-лекарско уверење-доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву са документацијом
слати на адресу Установе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
Некомплетне и неблаговремене пријаве,
као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање.

Сервирка
УСЛОВИ: II степен стручне спреме у
наведеном занимању. Уз пријаву кандидат доставља (у оригиналу или у овереној фотокопији): доказ о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених.

Спремачица
УСЛОВ: основна школа. Уз пријаву кандидат доставља (у оригиналу или у
овереној фотокопији): сведочанство о
завршеној основној школи; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених.
ОСТАЛО:
држављанство
Републике
Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из
чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, а уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“,
лично или на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

поништење оглаСа
ош „бранКо радиЧевиЋ“
22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2714-045

Оглас објављен 02.05.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник разредне наставе. У осталом делу оглас
је непромењен.

ош „23. оКтобар“

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

Наставник енглеског језика у
првом циклусу

на одређено време, са 14 часова
обавезне наставе недељно, до
повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у
складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати
треба да испуњавају услове из чл. 8 и

120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стуручној спреми, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених-не старије од 6 месеци. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности.
Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Пријаве са
доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа доставити на адресу
школе или лично у секретаријат школе.
Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

гимнаЗија

22320 Инђија, Трг слободе 2а

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање у складу
са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011)
за наставника Гимназије, педагога или
психолога; да кандидат има дозволу за
рад (лиценцу); да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; положен
испит за директора установе; најмање
5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Документација коју кандидат подноси уз пријаву: диплома или
оверена фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању; уверење
или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу; уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; доказ о
држављанству (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству);
потврда о раду у области образовања и
васпитања; програм рада за будући четворогодишњи период. Како Министарство просвете и науке није организовало
полагање испита за директора, документација без доказа о положеном испиту за
директора сматраће се потпуном. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу.
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сУбоТиЦа

виСоКа теХниЧКа шКола
СтруКовниХ Студија

24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239
Објављује конкурс за заснивање
радног односа и стицање звања за:

Професор струковних
студија за ужу научну област
Рачунарско инжењерство

за извођење наставе на српском и
мађарском наставном језику
УСЛОВИ:
научни
степен
доктора
техничких наука. Кандидат поред општих услова треба да испуњава и услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/2010), Правилником о условима,
начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и
сарадника и Статутом Високе техничке
школе струковних студија у Суботици и
услове за извођење двојезичне наставе
(српски и мађарски језик). Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе: биографију
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету, као и о академском звању
доктора, списак радова као и саме радове (на захтев Комисије), доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених и доказ да није осуђиван (прибавља
се у МУП-у). Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса доставити
Секретаријату школе, на адресу: Висока
техничка школа струковних студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ШабаЦ

ош „јанКо веСелиновиЋ“
15000 Шабац, Карађорђева 48
тел. 015/343-411, 341-025

Наставник биологије

за рад у ИО Церовац и у матичној
школи у Шапцу, са 7% радног
времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању за
наставнике и стручне сараднике по чл.
8 Закона о изменама и допунама Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11),
а сходно Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник-Просвет-
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ни гласник РС“, бр. 6/96 до 3/2010); оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије.

в ра њ Е

ош „Стојан новаКовиЋ“

универЗитет у нишу
уЧитеЉСКи фаКултет у
врању

Наставник енглеског језика

Сарадник у звање асистент за
ужу научну област Педагогија

15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има одговарајуће
образовање, односно да поседује VII степен стручне спреме у складу са чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/08, 6/08, 8/08, 9/09, 3/10); да
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ прибавља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду), да није
осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од три
месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (доказ прибавља установа),
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: кандидат уз пријаву треба да
достави следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ваљЕво

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

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву кандидати треба да приложе: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију дипломе и уверење
о држављанству.
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17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962, 431-960

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија
(научна област педагогија), са завршеним претходним нивоом/нивоима студија
са укупном просечном оценом најмање
осам на претходном нивоу/нивоима студија или магистар педагогије коме је
прихваћена тема докторске дисертације
и способношћу за наставни рад.
ОСТАЛО: остали услови утврђени су
Законом о високом образовању и Општим актима факултета и Универзитета у
Нишу. Кандидат уз пријаву подноси: биографију, библиографију (списак научних
и стручних радова и саме радове -уколико их има), оверен препис дипломе о
одговарајућој завршеној стручној спреми и потврду о статусу студента одговарајућег нивоа студија. Пријава се подноси Учитељском факултету у Врању,
Партизанска 14, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗрЕњанин

теХниЧКи фаКултет
„миХајло пупин“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

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

са 30% радног времена, на период
од пет година, а редовни професор
на неодређено време
УСЛОВИ: доктор педагошких наука и способност за наставни рад, који има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима,
са рецензијама (чл. 64 Закона о високом
образовању).

Наставник у сва звања за
научну област Психологија,
предмети: Психологија,
Психологија рада и
Педагошка психологија

са 30% радног времена, на период
од пет година, а редовни професор
на неодређено време
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УСЛОВИ: доктор психолошких наука и
способност за наставни рад, који има
научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама (чл. 64 Закона о
високом образовању).

Наставник у звање редовног
професора за научну област
Математика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор математичких наука
и способност за наставни рад, који има
научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама (чл. 64 Закона о
високом образовању).

Наставник у сва звања за
научну област Економске
науке, предмети:
Рачуноводство и Финансијски
менаџмент

са 20% радног времена, на период
од пет година, а редовни професор
на неодређено време
УСЛОВИ: доктор економских наука и способност за наставни рад, који има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима,
са рецензијама (чл. 64 Закона о високом
образовању).

Сарадник у звање асистента
за научну област Текстилно
одевне науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије и
успешно завршене студије претходних
нивоа студија са укупном просечном оценом најмање осам, који показује смисао
за наставни рад или лице са академским
називом магистра техничких наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације (чл. 72 Закона о високом образовању).
ОСТАЛО: пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о
одговарајућем академском и стручном
звању, списак објављених научних и
стручних радова, књиге и саме радове)
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ност
Национална служба
за запошљавање

ош „милоје ЧиплиЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор географије

на мађарском језику, за 9 часова
(45% норме)

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
(овера-не старија од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (овера не старија од 6 месеци),
оверену фотокопију држављанства (овера не старија од 6 месеци). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима кандидати ће доставити пре
закључења уговора о раду, а доказ о
некажњавању прибавља установа. Кандидати који испуњавају горенаведене
услове биће упућени на претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у року од 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“,
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
023/771-109.

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ; професор географије
и историје; дипломирани географ-просторни планер. Доказ о знању мађарског
језика у складу са чл. 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), оверена фотокопија дипломе
о завршеном средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или
оверена фотокопија уверења о положеном испиту из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе.
Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: у погледу образовања у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): да имају
одговарајуће високо образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), и то: 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
лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Из чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011): да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично
дело примање 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
Пословни центри НСЗ
санкцију, и за које
није, у складу
са закоСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
ном, утврђено дискриминаторно понаПодршка у реализацији
шање. Када се образовно-васпитни рад
остварује на језику националне мањине,
ПредузетНичке идеје
лице мора да има и доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да су држављани Републике Србије.
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Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Ко најбржЕ
долаЗи до посла?
Да ли су обуке из предузетништва неопходне за сва лица која су заинтерезаинтересована за започињање сопственог посла?
Свакако да јесу, зато што кроз обуку лице добије основно предзнање о томе шта може да очеоче
кује у првим годинама пословања, како да сачини свој бизнис план и сагледа своју пословну
идеју и на основу тога донесе одлуку да ли ће да се упусти у њену реализацију или не. ЖеЖе
лимо да подстакнемо пословне идеје за које сматрамо да ће опстати на реалном тржишту и
самим тим сматрамо да је едуковање незапослених лица на тему предузетништва изузетно
важно. Преко 70% полазника по завршетку обуке започиње сопствени бизнис, користећи при
томе и подстицајна средства, односно субвенције НСЗ за самозапошљавање.

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

Студент сам економије, а у медијима стално наилазим на информације да је међу
незапосленима доста правника и економиста. Можете ли да објасните да ли су то
они који су скоро дипломирали, или особе које су остале без посла у неким ранијим
временима?
Према последњим расположивим подацима на евиденцији Националне службе налази се
8.034 дипломираних економиста, од којих је са претходним радним искуством 4.917 и 5.056
дипломираних правник, од којих је 2.416 са радним искуством.
Брзина запошљавања лица наведених занимања не зависи искључиво од њиховог броја на
евиденцији. Поред великог прилива ових лица, који даје образовни системи, велики број њих
се запосли. Па се тако на пример правници и економисти релативно брже запошљавају (они
траже посао просечно 1,9 година). На ово указују и подаци да се за прва четири месеца 2012.
године са евиденције НСЗ запослило 1.456 дипломираних економиста и 775 дипломираних
правника, као и да се током предходне године у Републици запослило више од 18.000 еконоеконо
миста и правника.
Додајемо, да упошљивост лица ових струка у великој мери зависи и од посебних знања и
вештина стечених кроз неформално образовање или искуство који су дефинисани као услов
за рад на одређеним пословима, попут положеног стручног испита када су у питању диплодипло
мирани правници или посебних знања из области финансија попут анализе биланса, упраупра
вљања финансијским ризицима и сл.
Највише незапослених дипломираних правника и економиста је старосне доби од 25 до 29
године (271 – 597) и у старосној доби 30 до 34 године (213 – 229).
Намеравам да упишем Високу школу струковних студија и занима ме за којим кадровима са шестим степеном стручне спреме је највећа потражња послодаваца, а ко
се најтеже запошљава?
Према расположивим подацима Националне службе за запошљавање са вишом школом (VI 1
степен стручне спреме) у претходном периоду траженија су била следећа занимања: машинмашин
ски инжењер, инжењер електротехнике за рачунарску технику, комерцијалиста, менаџер,
економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, васпитач предшколске деце и физифизи
отерапеут, а са трогодишњим образовањем (VI 2 степен): струковни економиста и економиста,
струковни васпитач и васпитач и информатичар.
Мање тражена занимања са VI 1 степеном су: уметнички аранжер-дизајнер, пољопровредпољопровред
ни инжењер за сточарство и живинарство, инжењер ПТТ саобрачаја, оперативни туристички
организатор, инжењер организације рада, инжењер индустријског менаџмента, организатор
царинског пословања, правник и наставник ликовног, а са VI 2 степеном: инжењер технолотехноло
гије, инжењер саобраћаја, струковни пословни информатичар, струковна медицинска сестра
и струковни физиотерапеут.
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Роми у српском друштву

највЕЋа
ЕТничКа
мањина
на сТаром
КонТинЕнТУ

Више од 1.900 Рома добило је посао током 2011. године, а на евиденцији Националне службе за
запошљавање и даље је више од 20.000 Рома, од којих је око 10.000 жена. Према процени Светске
банке, Србија због искључености Рома из друштва и са тржишта рада губи 231 милион евра годишње у
продуктивности привреде и 58 милиона евра у пореским приходима

П

роцене о уделу Рома у становништву Србије варирају
од 1% до 8%, што је један од показатеља њихове искључености из друштва. Прецизни подаци не постоје јер
велики број Рома живи у нелегалним насељима, део
њих нема документа ни стално пребивалиште, а расељени Роми и избеглице често немају регулисан статус. У одговорима на Упитник Европске комисије наводи се да највећи број
истраживача процењује да у Србији живи око 450.000 Рома, што
је ближе процени Савета Европе него резултатима пописа.

најчешће (у више од 40% случајева) после 4. разреда, а 18,89% је
неписмено, при чему је удео неписмених међу женама 26,69%.
Последица тога су и искљученост Рома са тржишта рада
и лош положај запослених Рома. Учешће издржаваних Рома је
изузетно високо - 54,5%, међу онима који раде велики број је на
сивом тржишту, а отприлике сваки други запослени ради једноставне послове, за које нису потребне квалификације. Када је реч о
званично запосленима, 37% њих ради у комуналним услугама, а
10% у грађевинарству.
Више од половине Рома на пробном попису казало је да у
претходних годину дана није имало никакве приходе. Према Анкети о животном стандарду из 2007, скоро сваки други Ром је сиромашан, при чему треба имати у виду да подацима у тој анкети,
коју спроводи Републички завод за статистику, нису обухваћени
Роми из нехигијенских насеља, чији је положај свакако још лошији. Према процени Светске банке, Србија због искључености
Рома из друштва и са тржишта рада губи 231 милион евра годишње у продуктивности привреде и 58 милиона евра у пореским приходима.

Искљученост шкоди свима
Таква ситуација није проблем само за Роме, већ и за државу,
јер искљученост тако бројне мањине шкоди привреди. Роми се
свакодневно суочавају са дискриминацијом, животни стандард
им је знатно лошији од просека, а живе и краће од просека за око
10 година.
Према пробном попису из 2009. године, Роми живе у изузетно тешким материјалним околностима, уз велику незапосленост, лоше услове становања и лошу образовну структуру. У
становништву старијем од 15 година, основну школу завршио је
само сваки трећи пописани Ром, средњу школу 7,13%, а високу
и вишу 0,28%. Већина Рома одустаје од школовања у релативно
раним фазама, тако да је 2009. године, према подацима из владиног Извештаја о инклузији, на Универзитету у Београду било
уписано само 182 Рома. Сваки пети Ром обухваћен пробним пописом је без школе и 37% њих је школу напустило пре завршетка,
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Охрабрујући помаци

Положај Рома у Европи

„Више од 1.900 Рома добило је посао током 2011. године, а на
евиденцији Националне службе за запошљавање и даље је више
од 20.000 Рома, од којих је око 10.000 жена“, рекао је прошле недеље директор Јуром центра у Нишу Осман Балић. Он је оценио
да је запошљавање 1.935 Рома, међу којима је 715 жена, показатељ помака економског положаја те заједнице. На разговор за
посао упућено је 2.760 Рома од чега 1.022 жене, а 287 Рома добило
је привремени посао у склопу „Јавних радова“.
„Субвенције за самозапошљавање добило је 40 особа ромске
националности, 14 особа укључено је у програм преквалификације и доквалификације“, навео је Балић.

Европска комисија ј прошле године предложила оквир за израду стратегија о Ромима у земљама чланицама ЕУ, а пружиће
подршку за побољшање положаја Рома на западном Балкану и у
Турској. Роми чине 1,73% становништва ЕУ, а у целој Европи живи
11 милиона Рома и они су највећа етничка мањина на старом
континенту.
Положај Рома у ЕУ разликује се од земље до земље, а циљ
предлога Европске комисије је да се план за побољшање направи
у свакој држави чланици појединачно, у зависности од полазне
тачке. Предложени Европски оквир за националне стратегије о
интеграцији Рома почива на четири стуба - приступ образовању,
радним местима, здравству и решавању стамбеног питања. Очекује се да ће лидери ЕУ подршку овом плану дати у јуну.
Истраживање у шест земаља чланица - Бугарска, Мађарска,
Летонија, Литванија, Румунија и Словачка - показало је да само
42% ромске деце заврши основну школу, у поређењу са европским просеком где 97,5% деце стекне основно образовање. Процењује се да средњу школу заврши 10% Рома. Они се на тржишту
рада суочавају са мањом стопом запослености и већом дискриминацијом. Када је реч о стамбеним проблемима, Ромима често
недостају основне услуге, попут текуће воде и струје. Они такође
живе у просеку 10 година краће од просечног становника ЕУ, односно од 76 година за мушкарце и 82 године за жене.
Циљ плана Европске комисије је да сви Роми заврше најмање основно образовање, да се смањи јаз између Рома и осталих грађана по питању запослености, као и по питању здравља,
на пример смањењем смртности деце код Рома. Такође потребно
је побољшати услове становања Рома и приближити их општим
стандардима, пре свега по питању моућности за решавање стамбеног питања и приступ води и струји.
А.Б.

Насиље над Ромима је
велики проблем
У Извештају о инклузији који је објавила Влада Србије, наводи се да су стамбени услови за Роме знатно лошији од услова
за опште становништво, а пробни попис то доказује. Око 40%
станова Рома нема купатило, водовод нема 19,5% станова, 35%
није прикључено на канализациону мрежу, а 5% нема инсталације за струју. Посебно је тешка стамбена ситуација Рома
расељених и повратника из ЕУ на основу Споразума о реадмисији. Коалиција за Декаду Рома указала је на још један велики
проблем - насиље над Ромима које се и даље бележи у Србији и
које је одраз негативне слике о Ромима. Случајеви насиља над
Ромима у Србији бележе се релативно често.

Балић је представио резултате пројекта „Оснаживање Рома
за приступ економским правима“, који је реализован уз подршку
Канцеларије Европске комисије у Београду.
Током пројекта формиран је Национални и два Регионална
економска ромска комитета у Прокупљу и Пироту чиме су створени институционални услови за квалитетније остваривање економских права Рома. Балић је рекао да су створени неопходни
предуслови за формирање Националног фонда за запошљавање
Рома.
„Оснивањем једног фонда спречило би се разливање и
губљење средстава за Роме међу посредницима. Фонд за отворено друштво спреман је да уплати милион евра у фонд за Роме“,
казао је Балић најављујући оснивање фонда до краја године и
прва средства из другим међународних извора почетком 2013.
године.
Реализацијом пројеката, два региона, Пиротски и Топлички,
добили су акционе планове и институционалну форму за решавање економских проблема Рома, навео је Балић. Пројекат је реализовао Јуром центар у Нишу уз подршку Европске комисије са
око 70.000 евра и EIDHR фонд (Европски инструмент за демократију и људска права) са око 18.000 евра.

Бесплатна публикација о запошљавању

Декада инклузије Рома
У пробном попису 2009. пописано је око 8.000 Рома у Србији. Ромима је признат статус националне мањине 2002. године. Влада Србије је 2009. усвојила Националну стратегију за
унапређење положаја Рома и формирала Савет за унапређење
положаја Рома, који је надлежан за спровођење те стратегије
и Декаде инклузије Рома. Декада инклузији Рома 2005-2015.
је међународна иницијатива за унапређење социјалног и економског положаја Рома и интеграције.
Србија учествује у Декади Рома, међународној иницијативи чији је циљ да се Роми укључе у друштво. Проблемом
њихове искључености из друштва бави се и Тим Владе Србије
за социјално укључивање и смањење сиромаштва. У активности Европске комисије за побољшање положаја Рома биће
укључена и Србија. Комисија ће, како се наводи у извештају,
повећати подршку за интеграцију Рома како би побољшала
статус 3,8 милиона Рома на западном Балкану и у Турској у
контексту проширења ЕУ. Комисија ће подржати активности
из претприступних фондова и подстицаће Роме да се укључе у
доношење и примену политика и надзор у тој области. Комисија тренутно спроводи или планира пројекте у вредности од 50
милиона евра који ће донети користи Ромима.
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Програм „Друга шанса“

ОБУКА НАСТАВНИКА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
Посебна пажња биће посвећена профилу полазника који се враћа у школски систем, његовој мотивацији за
образовање и превазилажењу баријера на које полазници наилазе током образовања. Обука обухвата и
појашњење суштинских разлика образовања одраслих наспрам образовања деце. Биће предочене конкретне
методе и технике интерактивне наставе и дефинисани циљеви и исходи учења

У

градовима широм Србије почела је тродневна обука нових школских тимова у оквиру пројекта „Друга шанса“
Министарства просвете и науке и Европске уније која је
издвојила 4 милиона евра за његову имплементацију.
Директори основних школа, педагози, учитељи и наставници пролазе обуку за рад са одраслима.
Обука је намењена школама које се прикључују пројекту
„Друга шанса“ и које ће од октобра почети са наставом за функционално основно образовање одраслих. Школски тимови ће
кроз „Интегрални програм обуке за функционално основно образовање одраслих“ стећи основне андрагошке вештине и добити
информације о улози и задацима школског тима.
Посебна пажња биће посвећена профилу полазника који
се враћа у школски систем, његовој мотивацији за образовање
и превазилажењу баријера на које полазници наилазе током
образовања. Обука обухвата и појашњење суштинских разлика
образовања одраслих наспрам образовања деце. Биће предочене
конкретне методе и технике интерактивне наставе и дефинисани
циљеви и исходи учења.
Наставнике обучавају тренери за Функционално основно образовање одраслих, а сви полазници семинара добијају сертификат о завршеном тренингу. Овај круг обука школских тимова ће
бити завршен до краја јуна, а биће укључено до 650 наставника.

Европска унија издвојила је 4 милиона евра за имплементацију огледног пројекта „Друга шанса“ - развој система функционалног основног образовања одраслих. Пројекат се реализује са
циљем да се смањи број функционално неспимених у Србији и
повећа њихова запошљивост. У школске клупе ће сести и одрасли преко 15 година старости којима је пружена Друга шанса да
бесплатно заврше основно образовање, а уједно стекну и стручне
квалификације за једно од 35 занимања
„Друга шанса је велика подршка за Србију и пројекат на који
се дуго чекало. Њиме се коначно даје могућност одраслима који
су из личних, социјалних или економских разлога испустили
прилику за школовање, да се сада са лакоћом врате у институције система, из корена измене свој живот и као такви и сами
допринесу развоју друштва. Друга шанса је такође узоран пример како различите институције могу заједнички да раде за добробит друштва, као што је то случај са подршком коју је наша
школа добила од Министарства просвете и науке, локалне сампо-

44

| Број 470 | 20.06.2012.

управе, школских управа, Националне службе за запошљавање,
центра за социјални рад и других“, изјавио је Небојша Павловић,
директор основне школе „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу.
Програм наставе укупно трајe три године за оне који никада нису ишли у школу, а одрасли који су у ранијем периоду
завршили четири или више разреда, уписиваће се директно у 2.
или 3. циклус наставе, чиме је њихово школовање краће за једну
односно две године. Школска година прати осмогодишње редовно школовање и завршава се у јуну месецу. Термини похађања
наставе прилагођени су потребама полазника, а простор у коме
ће одрасли учити биће наменски опремљен. Већина школа ће
наставу одраслима држати у вечерњим часовима и викендом,
када они имау највише слободног времена.
Наставу за одрасле воде обучени школски тимови у основним школама који се састоје од директора школе, учитеља и предметних наставника и андрагошког асистента. Наставу „Друге
шансе“ држе учитељи и наставници без пуне норме часове и којима је претило да буду проглашени техонолошким вишковима, а
који ће овим пројектом допунити норму часова.
А.Б.

Саставни део
система образовања
Пројекат Министарства просвете и науке „Друга шанса“ – Развој функционалног основног образовања одраслих у
Србији“, реализоваће се до септембра 2013. године што је крај
огледног периода, након чега би функционално основно образовање за одрасле требало да постане саставни део система образовања у Србији. Томе ће допринети и нови Закона о
образовању одраслих, који треба да омогући незапосленима,
социјално угроженима, припадницима рањивих група, особама које су остале без посла, радницима без квалификације или
недовољно квалификованим грађанима да путем образовања
остваре лични развој, социјалну укљученост и основну егзистенцију. Улога Националне службе за запошљавање као једног
од главних партера на пројекту Друга шанса је пре свега у
области активације и мотивације функционално неписмених
особа да се прикључе програму, али и у развоју и утврђивању
стандрда и критеријума обука.

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

Сајм запошљавања у Смедереву

НЕПОСРЕДАН СУСРЕТ–
јединСтвена прилиКа
На Сајму запошљавања у Смедереву око 36 послодаваца понудило је више од 136 слободних радних места.
Шансу да дођу до посла имали су грађани различитих занимања и степена образовања
„Дипломирао сам eлектротехнику јуна ове године и од тада
активно трагам за послом. Већ сам конкурисао на огласе познатих компанија. Док очекујем њихов одговор, искористићу прилику и на сајму потражити посао. Допада ми се начин комуникације
са послодавцима, јер могу да им на лицу места представим своје
квалитете и покажем шта умем и знам“, рекао је Марин Петковић,
један од учесника Сајма запошљавања у Смедереву.
За незапослена лица сајмови су јединствена прилика - кандидатима је омогућен непосредан контакт са послодавцем, што је
најбољи начин за личну презентацију.
„Сајмови запошљавања представљају модеран и успешан
облик повезивања послодаваца и кандидата за посао. Ова мера
запошљавања даје одличне резултате. Годишње око 10 хиљада
незапослених лица на овај начин нађе посао, а у Смедереву је
прошле године захваљујући сајмовима запослено око 200 људи.
У овој години Национална служба за запошљавање већ је организовала 60 сајмова у целој земљи, и на њима је до сад ангажовано више од 4000 људи. Ово је само један од одличних примера
успешне сарадње са послодавцима, са којима сарађујемо и кроз
друге активне мере“, рекао је Дејан Миљковић, заменик директора НСЗ, отворивши другу по реду сајамску манифестацију, коју је
у Смедереву ове године организовала Филијале Национане службе у том граду.

Привреду Смедерева одликује окренутост ка индустријској
производњи и трговини, а веома је развијен и дух предузетништва.
Ови сектори запошљавају и највећи број грађана Смедерева и
околних места. Инвентивни људи, који желе да свој посао покрену
у Смедереву, имаће подршку и локалне самоуправе и Националне
службе.
Сајмови запошљавања отварају могућност компанијама да
потенцијалним кандидатима на прави начин представе своје
пословање, као и могућности за запошљавање, напредовање и
усавршавање. На овим манифестацијама редовно учествују послодавци који имају потребу за већим бројем радника, јер им је
процес избора знатно олакшан присуством великог броја кандидата различитих струка и занимања, уз подршку сарадника НСЗ.
На сајму у Смедереву представиле су се бројне компаније
међу којима су Фрувита доо Београд, MF Margot Fontaine доо Смедерево, Аграр комерц доо, као и Utva –Industrial Bussiness Zone,
док су локални медији пропратили ову сталну програмску активност Националне службе за запошљавање. На смедеревском
сајму послодавци су понудили и радна места за особе са инвалидитетом. Господин Кузмановић помаже свом сину Дарку, особи са
инвалидитетом, да пређе баријеру тражења првог посла. Дарко
је по образовању помоћник машинбравара и иако стидљив, веома вредан и жељан да пронађе посао. Сајам му пружа одличну
прилику.

Србија још нема локацију за третман опасног отпада

нЕопходна сагласносТ граЂана
Србија још није утврдила локацију за градњу постројења за
физичко-хемијски третман опасног индустријског отпада, иако
је његова изградња еколошки оправдана и финансијски исплатива.
„Очекујемо наставак тог пројекта који помаже Европска
унија (ЕУ), а његово финансирање би могло да се реализује расписивањем тендера или јавно-приватним партнерством“, изјавио је помоћник министра животне средине Александар Весић
на конференцији о управљању опасним отпадом у Привредној
комори Србије.
Весић није могао да наведе када би могло да буде решено питање локације за изградњу постројења, подсетивши да је
за то потребна и сагласност грађана места у којем ће оно бити
изграђено. Он је рекао да се очекује да ЕУ изградњу постројења
помогне са око 10 милиона евра, док би за остатак од 20 до 30
милиона евра била потребна помоћ привреде.
Европска унија (ЕУ) суспендовала је почетком године на
шест месеци пројекат помоћи за изградњу постројења за физичко-хемијски третман опасног индустријског отпада у Србији, јер
још увек није одређена локација на којој ће се градити.
С локалним самоуправама се о могућој локацији преговара
месецима, а грађани углавном не желе да се такво постројење
подигне у њиховој општини.
Из Министарства за животну средину су раније навели да
је у Србију забрањен увоз и примена технологија које негативно
утиче на здравље људи и заштиту животне средине, због чега
нема бојазни да ће изградња постројења за третман опасног отпада бити штетна.
Весић је истакао да уништавање опасног отпада у иностранству привреду Србије кошта најмање три евра по килограму, због
трошкова транспорта и осигурања, док би у домаћем постројењу
могао да се уништава за један евро по килограму.

Бесплатна публикација о запошљавању

Саветник у ПКС-у за животну средину Синиша Митровић казао је да се до краја 2012. очекује смањење административних
процедура за увоз и извоз отпада, као и издавања дозвола у тој
области, али и почетак реализације такозваних зелених јавних
набавки. Он сматра да у наредном периоду држава мора да помогне рециклажној индустрији, како би се уз побољшање инфраструктуре, омогућио увоз нових технологија. Митровић је казао
да се очекује и израда подзаконских аката за Закон о комуналним делатностима, као и боља искоришћеност средстава у свим
фондовима за заштиту животне средине, који су 2011. располагали са око 20 милиона евра.
На скупу у ПКС-у ће представници аустријског Министарства пољопривреде представити компанијама из Србије своје
искуство из области третмана опасног отпада, односно како је
решен проблем проналаска локације за изградњу постројења,
учешћа јавности у доношењу те одлуке, као и колико је новца
било потребно инвестирати.
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Београдска недеља дизајна 2012

СЛОБОДА НА КВАДРАТ
Дизајн више није само креирање лепих предмета-дизајн има утицај на све форме комуникације у модерном свету.
За Србију је овај аспект окретања од производне ка креативној индустрији од круцијалног значаја. Треба се
прикључити Европи на време и постати земља у којој се прототипи производа креирају и развијају, а не производе.
Јер не постоји модерна привреда без креативне индустрије као кључног носиоца промена и иновација које
оживљавају економију и понуди индустрије стварајући вишак вредности и атрактивности производа

О

д оснивања 2006. године, по угледу на лондонски Фестивал дизајна, Београдска недеља дизајна
(Belgrade Design Week-BDW) едукује и отвара простор
за сусрет глобалног стандарда и регионалног бизниса,
окупљајући кључне људе из области брендинга, архитектуре, дизајна, медија и издаваштва. Манифестација је успела
да прерасте у један од десет најважнијих креативних догађаја у
свету, спајајући реч Београд са речима дизајн, напредак, иновације, знање, енергија, свет.

истакла је да су креативне индустрије један од најважнијих фактора у култури сваког народа, али и да су оне јако важне у економији, додавши да су одговорне и за креацију „једног отвореног,
јаког и живог друштва“.

Покретачи привреде
И ове године, седми пут заредом, наша престоница је угостила водеће светске звезде из области креативне индустрије, који
су покретачи привреде целих градова и региона, саговорници и
кључни доносиоци одлука у својим земљама и свету, а који су ове
године посветили пажњу Београду и његовим потенцијалима.

Социјални контекст креативног процеса
Београдска недеља дизајна има за циљ не само да представи креативни процес, него да га стави у одређени социјални
контекст, да истражи перспективе бизниса везане за дизајн и
да открије како дизајн учинити оруђем које одређену економију
чини ефикаснијом и видљивијом на све компетитивнијем светском тржишту. Дизајн више није само креирање лепих предметадизајн има утицај на све форме комуникације у модерном свету.
За Србију је овај аспект окретања од производне ка креативној
индустрији од круцијалног значаја. Треба се прикључити Европи
на време и постати земља у којој се прототипи производа креирају и развијају, а не производе. Јер не постоји модерна привреда
без креативне индустрије као кључног носиоца промена и иновација које оживљавају економију и понуди индустрије стварајући
вишак вредности и атрактивности производа. Београдска недеља дизајна, кроз примере најуспешнијих светских компанија,
брендова и индивидуалаца, учи привреду како да се адаптира
на промене у светској економији и промовише секторе креативне
индустрије који су кључни за повећање не само трговине, већ и
производње и извоза, што је кључни проблем наше привреде. На
овај начин се креирају и нова радна места базирана на науци и
знању.
Министар културе, информисања и информационог друштва
Предраг Марковић је на отварању BDW-a истакао да је „наша
обавеза прво да чувамо и да то што чувамо учинимо видљивим,
али ако нисмо способни да чувамо не заслужујемо да улажемо у
нешто ново“. Он је похвалио пројекат, рекавши да је отворио широм врата младим људима, и извинио се у име свих који нису
препознали ову манифестацију што јој у последњих шест година
није помагано. Амбасадорка Аустралије у Србији Хелен Студерт
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„BDW је током недељу дана генерисала креативни потенцијал не само Београда, већ и читаве Србије, а учесницима је
пружена прилику да чују искуства и предавање највећих светских креативних умова из те области. Централни догађај-конференција „Слобода на квадрат“ је концепцијски подељена по индустријама, као што су: дизајн, архитектура и урбано планирање,
графички дизајн и брендинг, комуникације, култура, образовање
и промоција, медији и издаваштво, предузетништво, музика и
српске креативне звезде“, рекли су у агенцији „NOA Advertising“,
која је свој простор претворила у хостел који је под једним кровом
окупио креативце током BDW конференције.
„Концепт NOA Hostel Belgrade осмишљен је као синергија
креативне снаге и идеје да простор на конференцији постане
место за боравак, дружење и умрежавање креативаца. Аген-
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ција NOA послује у Аустрији, Швајцарској, Хрватској, Словачкој,
Мађарској, Словенији и Србији и доприноси позиционирању Србије на светској креативној сцени“, рекли су у Агенцији.
Током три дана конференције, делегати су имали прилику
да се информишу о најновијим светским трендовима из ширег
дијапазона креативних индустрија, као и да кроз представљање
водећих светских компанија, брендова и индивидуалаца из преко 20 земаља науче како да се прилагоде променама у светској
економији.

Обликовање будућности
Београдска недеља дизајна је, као и увек, окупила водеће
креативце, али и први пут у Србији и региону југоисточне Европе
отворила дискусију о обликовању наше будућности, повезујући
кључне представнике креативних индустрија у директан дијалог са представницима бизниса и администрације, као и са глобалним креативним лидерима. Конференција је ове године била
усмерена на проналажење решења, идеја, модела, тенденција и
захтева будућности кроз европске вредности и стандарде.
BDW је једини мултидисциплинарни образовни фестивал
овог значаја у Србији и региону данас, који већ седам година
својим изложбама, предавањима, радионицама и концертима
сваког пролећа Београд претвара у центар креативности.
Иза њега стоји група креативаца на челу са архитектом Јованом Јеловцем, чији су ентузијазам и покретачка енергија до сада
били најзаслужнији за реализацију овако захтевног програма.
Јеловац је објаснио да BDW има неколико фокуса, а да је први
тема која ове године гласи „Слобода на квадрат“, зато што у време

кризе креативна заједница и индустрија сваке земље је „један од
путоказа како креирати национални идентитет и како одговорити изазовима кризе“.
И сам досадашњи избор локација за одржавање конференције, међу којима су биле и зграде хотела „Зира“, СИВ-а, „Ушћа“,
Југословенског драмског позоришта... увек је указивао на оно
најкреативније што Београд има да покаже, а у тај концепт се уклапа и реновирано здање Народне библиотеке Србије на Врачару-она је била истински храм дизајна под именом BDW ДИЗАЈНПАРК 2012, са десетак врхунских изложби постављених по целом
простору овог редизајнираног драгуља српске културе, пројекта
архитекте Зорана Радојичића.
Ове године су, по први пут, током манифестације све време
биле приказиване пројекције филмова са претходних издања
BDW-а. Занимљивост је и та да су посетиоци током трајања недеље дизајна могли да се опусте на легендарним „Lazybeg“ фотељама „Sacco“ италијанске фирме Zanotta.

Француска звезда и иноватор
Манифестација је завршена у препуној Великој читаоници Народне библиотеке Србије, предавањем чувеног архитекте
Патрика Шумахера, лауреата прошлогодишње Недеље дизајна,
а свечано су додељени и Гран При за дизајн 2012.

100% Future Serbia
На Београдској недељи дизајна у већ традиционалном
термину на неколико локација у граду посетиоцима су се
представили познати светски и домаћи дизајнери и уметници. Пројекат 100% Future Serbia је 2011. први пут представио
скоро 150 српских дизајнера у излозима у центру града, као
јединствену изложбу дизајна. Ове године на конкурс је пријављено преко 130 радова, а изабрани ће бити изложени у преко 100 излога од Калемегдана до Славије од 03. до 17. јуна, у
оквиру овогодишњег Белефа. Сегмент 100% Future Serbia је
посвећен промовисању младих и талентованих дизајнера, а
основна идеја је да се изложбе изместе на улице којима има
приступ шира публика, а не само они који редовно посећују
галерије и изложбе. Изложба је окупила ауторе који презентују
своје радове у 3D формату. Заинтересовани и случајни пролазници могу да погледају изложене радове успут током шетње
од Калемегдана до Славије, као и да према приложеној мапи
дистрибуираној по целом граду откривају интересантна места
са драгуљима новог српског дизајна. Београдска недеља дизајна пројектом 100% Future Serbia пружа подршку домаћем
дизајну, а специфичним позиционирањем у београдским излозима даје подршку националној трговини и хореци у времену кризе, фокусирајући пажњу медија, институција и јавности
недељу дана на све видове креативних индустрија.

Бесплатна публикација о запошљавању

Овогодишњу награду BDW-а за дизајн добио је француски
дизајнер Матије Ланер, познат по својим оригиналним делима
насталим у истраживању људског тела, биолошких структура и
математичких форми и проучавању сложености органских система. Ова француска звезда и иноватор, познат подједнако и као
архитекта и као дизајнер, сарађивао је са водећим светским фирмама и освојио је бројне награде за дизајн, попут Гран Прија за
стваралаштво који му је доделио град Париз, награду за најбољи
изум у САД за систем прочишћавања ваздуха који користи биљке, као и награду „Интелигенција руке“ од Bettencourt-Schueller
Фондације за серију керамичких посуда названих „L“âge du
monde“ („Старост света“).
Његови радови су део сталних поставки у следећим музејима: МоМА у Њујорку, МоМА СФ, Музеј декоративних уметности
(Париз), Центар Помпиду (Париз), FRAC-Lе Plateаu (Париз), Музеј
дизајна (Гент), Музеј декоративних уметности (Берлин).
А. Бачевић
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адрЕсЕ филијала нсЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

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

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
ЗапоШљавањe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
ЗапоШљавањe
ЗапоШљ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

