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Скоро 75 милиона младих широм света је незапослено, четири милиона више него пре пет година, а процењује се да до 2016.
неће бити великих промена на тржишту рада за младе, наводи се
у извештају Међународне организације рада. Прошле године стопа незапослености младих била је 12,6 одсто, а за ову годину се
предвиђа да ће бити 12,7 одсто. Наредних година ће на тржиште
рада изаћи и млади људи који су продужили школовање, што ће
створити додатни притисак на стопу незапослености. Међу земљама у којима су млади посебно „подложни будућим шоковима“, због
дуготрајне кризе у запошљавању, наводи се и Србија. Међународна
организација рада препоручује владама да у циљу смањења незапослености младих морају спроводити политику која би подразумевала разноврсне обуке и дошколовање, развој јавних служби за
запошљавање, смањење пореза за послодавце који запошљавају
младе, побољшање социјалне заштите.
Колики је губитак Србије након одласка младих стручњака
у иностранство, још увек није могуће измерити. Не ради се само
о новцу који је уложен у њихово школовање, већ о доприносу који
би они могли дати када би остали у земљи. Тренд одласка, који
потврђује и најновији позив из Немачке за 600 младих лекара из
Србије, које тамо чека радно место, највероватније ће се наставити.
Србија се суочава са три велика изазова, а то су старење становништва, негативан емиграциони салдо и висока стопа незапослености. Да би се смањио „одлив мозгова“ држава мора да омогући
већу стопу економског раста, за шта су потребне инвестиције и отварање нових радних места. Подаци о незапослености младих у Србији су алармантни, јер од пет особа старости између 18 и 25 година
две особе немају посао. Располагање људским капиталом највишег
квалитета је најбитнији елемент у стратегији развоја највећег броја
земаља у свету. Један од проблема у привлачењу пажње управо ове
категорије људи јесте чињеница да они у земљи пријема имају веће
плате, боље услове рада и социјално обезбеђење, него што је земља
порекла најчешће у стању да им пружи.
Млади ће у блиској будућности своју шансу моћи да добију
у тзв. „зеленој економији“. Климатске промене и реалност глобалног загревања захтевају прелазак на обновљиве изворе енергије
и коришћење енергетски ефикасних технологија. Зелени сектор се
убрзано развија и тренутно је у Сједињеним Америчким Државама
пети по величини привредни сегмент. Очекује се да ће наредних
година ова категорија послова, у којој ће своје место наћи многи
инжењери, архитекте, пројектни менаџери и консултанти, доживети екплозиван раст од 1,3 милиона радних места годишње до 2030.
године. Развој зелених послова могао би да буде успорен једино недостатком квалификоване радне снаге, што се вероватно неће догодити, јер ће довољан број универзитета институционализовати
специјализоване планове и програме из ове области, препознајући
потребу за зеленом радном снагом. За разлику од економије знања,
у којој се инсистира на висококвалификованој радној снази, зелена
економија оставља довољно простора за мануалне раднике и мање
квалификоване. И на домаћем тржишту ускоро ће се појавити
потреба за стручњацима који добро разумеју појмове као што су
одрживи развој, чисте технологије, енергетска ефикасност. Зелени
послови су стварна потреба тржишта, као резултат једне растуће
гране економије.
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Љубав према старинама и
предузетнички дух

ЗАЈЕЧАРСКИ
БЕРБЕРИН
Љубав према старинама навела је
антиквара и етнолога аматера Бобана
Валовића да у Зајечару, пре четрнаест
година, купи кућу богате прошлости, под
чијим је кровом и у дворишту направио
својеврсну музејску збирку

Ј

една предузетничка идеја и две велике љубави, љубав
према старим стварима и љубав према традицији старог
берберског заната, преточени су у радњу „Севиљски берберин“. Уз добру предузетничку идеју и подстицајна средства
програма за самозапошљавање НСЗ, остварен је необичан
сан Бобана Валовића из Зајечара.
„Увек сам се бавио необичним стварима. Господина на слици
шишао је мој деда, затим отац, а сада и ја, у амбијенту који ме испуњава, окружен старинама које годинама сакупљам“, с поносом
нам говори Бобан, у фризерском салону са прекрасним ентеријером, испуњеним антиквитетима с почетка 19. века. Муштерије
које чекају на улепшавање могу да уживају у необичном амбијенту и науче нешто о прошлости Зајечара.

„Севиљски берберин“ је прави пример будућим предузетницима да се снови могу остварити уз адекватну стручну помоћ и
субвенције за самозапошљавање НСЗ. И ту није крај. Љубав према старинама навела је антиквара и етнолога аматера Бобана
Валовића да у Зајечару, пре четрнаест година, купи и кућу богате прошлости. Под њеним кровом прекривеним ћерамидом и у
дворишту створио је својеврсну музејску збирку. Кућа саграђена
пре више од 120 година пружила је Бобану могућност да у аутентичном амбијенту чува прошлост Зајечара, али и успомену на
Николу Пашића, који је док се налазио у изгнанству у Бугарској
покаткад у ту кућу свраћао код своје бивше секретарице Вуке.
Бобан Валовић је у двориште ове куће, која се налази недалеко од центра Зајечара, годинама доносио све што је сматрао вредним чувања за будуће генерације. Пространо двориште већ одавно личи на повећи етнопарк, који чува топ из Карађорђеве Србије,
а у конаку је и кревет направљен у Бечу, 1893. године. Под сводом
здања су и камин, банак, огњиште, вериге, старо покућство... И,
наравно, Пашићева биста.
Све је уређено са много стила и љубави коју су у ову ризницу уткали Бобан и његови пријатељи, заљубљеници у прошлост

Зајечара. У три просторије некадашњег Пашићевог коначишта
смештена је грнчарија, употребна и украсна, а ту су и чекрци,
чекрклије, чункови и преслице, војничка и пчеларска опрема, пољопривредне алатке, ретке фотографије старог Зајечара,
попрсја Пашића, римског цара Галерија, Тита и Христа. Ту је и
Пашићев радни сто, па војничке цокуле у којима је комшија Пера
стигао са Солунског фронта.
Много шта је исписано о „Пашићевом конаку“ и о томе како
су у његовом амбијенту снимане пригодне емисије и филмови,
како је конак и Валовића пре неколико година посетио и Никола
Пашић из Торонта, унук славног Николе Пашића.
У дворишту су оригинални антиквитети стари неколико векова, а неке копије је власник сам направио. Посетиоци ове етно
куће изјављују да им у незаборавном сећању остају старе римске
двоколице, као и купола торња давно порушеног хотела „Задруга“. Они који желе да осете амбијент прошлих времена дуже се
задржавају у окружењу аутентичних старина у старом конаку, у
којем су огњиште, банак, вериге.
„Цео живот посветио сам налажењу и чувању старина, а
овом простору недостаје пар детаља и турска калдрма. Сваки
предмет носи своју причу, почев од немачког шлема кроз који је
порасло дрво, чесме која је с почетка прошлог века постављена
у центру града, оригинала умрлице краља Петра, до старинског
топа који сам сам направио. Овај амбијент враћа у прошлост и
ствара специфичну атмосферу. Овде су се одржавале књижевне
вечери и промоција филма о Хајдук Вељку. Нажалост, општинска
власт ми не помаже“, каже Валовић, који је и председник зајечарског удружења „Споменарт“.
Осим Зајечараца, његово двориште обилазиле су многе познате личности: мексички амбасадор се ту сликао са породицом,
унук Николе Пашића се фотографисао поред чесме, председник
општине бугарског града Видина увек наврати када је у пролазу, а фотографија римских двоколица објављена је у јапанским
новинама.
По речима Валовића, од рестаурације антиквитета и израде
сувенира се тешко живи, али он од своје љубави не одустаје.
В.Ћирић

Глобални трендови запошљавања младих 2012

КарТа За бУдУЋносТ
Међународна организација рада сврстава и Србију међу земље у којима су млади посебно
„подложни будућим шоковима“ због дуготрајне кризе у запошљавању

С

коро 75 милиона младих широм света је незапослено, четири милиона више него пре пет година, а процењује се да
до 2016. неће бити великих промена на тржишту рада за
младе, наводи се у извештају Међународне организације
рада (МОР). Економска криза је 2007. прекинула постепено смањење стопе незапослености међу младима, која је 2009.
године достигла највиши ниво и од тада се није много мењала.
Прошле године стопа незапослености младих била је 12,6 одсто, а за ову годину се предвиђа да ће бити 12,7 одсто. Слика је још
лошија ако се урачунају милиони оних који су одложили потрагу
за послом или су од ње потпуно одустали: у том случају стопа
незапослености у прошлој години досеже 13,6 посто. Наредних година ће на тржиште рада изаћи и млади људи који су продужили
школовање, што ће створити додатни притисак на стопу незапослености.
Највећи пораст незапослености забележен је у економијама
у развоју и земљама Европске уније, централно и источноевропским државама које нису у ЕУ, чланицама Заједнице независних
држава, Латинској Америци и Карибима и Јужној Азији. У северној
Африци стопа незапослености је од 2010. до 2011, после „Арапског
пролећа“, порасла за скоро пет одсто.
Међу земљама у којима су млади посебно „подложни будућим шоковима“, због дуготрајне кризе у запошљавању, у извештају се наводе Србија, Црна Гора, Румунија, Бугарска, Летонија,
Казахстан, Камбоџа, Кенија, Монголија, Филипини, Гана, Бангладеш, Тајланд, Јерменија, Нигерија. Ситуација у којој се налазе
млади у тим земљама погоршана је јер су породице, због губитка
посла или смањења плата, биле приморане да троше уштеђевину,
продају део имовине или позајме новац.
Многи млади због раста незапослености одустају од тражења
посла или одлучују да наставе образовање. Током последње деценије, посебно после кризе, све више младих има привремене,
слабо плаћене послове или не ради пуно радно време, јер је то
једина опција, која им не даје могућност да напредују. Велики број
младих у периоду од завршетка образовања до запослења прихвата неплаћене послове, укључујући рад у породичном бизнису
или на фармама.

перспективу често не виде у сопственој земљи. У разрушеном систему вредности школа је све мање на цени, а један од узрока је што
се на сцену враћају модели слични онима из деведесетих година
прошлог века. Ипак, има и оних који се уз све тешкоће труде да
успеју сопственим радом. У време економске кризе и све већег сиромаштва у Србији, више од половине младих је незапослено, па је
на евиденцији Националне службе за запошљавање све већи број
факултетски образованих, па чак и магистара и доктора наука.
Међународна организација рада је у извештају „Глобални
трендови запошљавања младих 2012“ упозорила да образовање
и обука, иако су од суштинске важности за запослење, не значе
аутоматски боље резултате на тржишту рада и више послова.
Брзе промене, нарочито у земљама у развоју, доводе до неусаглашености система образовања и потреба тржишта рада, тако
да је неопходно пратити информације са тржишта рада, како би
млади образовањем стекли знања и вештине потребне за нова
радна места.
Међународна организација рада упозорава да расте очај
младих, јер милиони њих напросто не могу наћи стални посао,
а према предвиђањима, боља ситуација неће бити ни у блиској
будућности. Зато се већ говори о „изгубљеној генерацији која тоне
у безнађе“. МОР препоручује владама ЕУ да се озбиљно позабаве
овим проблемом, јер све више младих људи има осећај социјалне
искључености, бескорисности и нерада. Уколико се ништа значајније не уради, уколико и политика и привреда не предузму енергичне мере, ни у наредне четири године се ништа неће променити.
А.Б.

Приоритет

„Тужно. Уложите своје време у образовање, школујете се и
онда не добијете повратни ефекат. Како посла нема, приморани
смо да радимо друге ствари - администрација, трговина, волонтирање. Не можеш да радиш оно за шта си се школовао“, каже
Кристина Петровић, која је завршила Медицински факултет, али
већ пар година чека запослење. За њу и већину младих у Србији,
образовање одавно није безбедна карта за будућност, због чега
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У циљу смањења незапослености младих, владе морају да
спроводе политику која би подразумевала разноврсне обуке и
дошколовање, развој јавних служби за запошљавање, смањење
пореза за послодавце који запошљавају младе, побољшање социјалне заштите младих, препоручује Међународна организација рада.
Све то треба остварити кроз сарадњу државних институција, организација послодаваца и синдиката, додаје се у извештају.
„Криза незапослености међу младима може се победити,
али само ако отварање нових радних места за младе постане
приоритет влада при креирању мера и ако значајно порасту
улагања у приватном сектору“, казао је извршни директор Сектора за запошљавање Међународне организације рада, Хозе
Мануел Салазар (Jose Manuel Salazar-Xirinachs).

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

Избегли и расељени покрећу посао уз помоћ ЕУ

ПОДРШКА ЗА САМОСТАЛНОСТ

ЕУ је највећи донатор када је реч о подршци избеглицама и спремна је да настави да помаже, како би се
у региону затворило поглавље колективних центара
Економско осамостаљивање је један од највећих изазова у
интеграцији избеглих и интерно расељених лица, с обзиром на
врло високу стопу незапослености, од преко 30%.
„Европска унија је највећи донатор када је реч о подршци
избеглицама и спремна је да настави да помаже, како би се у
региону затворило поглавље колективних центара и омогућила
одржива интеграција за оне који су одлучили да се не врате у
места порекла. У протеклих 10 година ЕУ је донирала 71 милион
евра за пројекте који треба да побољшају положај избеглица и
расељених лица у Србији. Захваљујући донацијама ЕУ обезбеђени су станови за 2.300 породица, док је 5.000 породица добило
документа и остварило право власништва или повратка у места
порекла. Та средства су омогућила и да око 20.000 избеглица и
интерно расељених лица која су живела у колективним центрима
нађу боље решење за смештај, а од 296 колективних центра остало је још само 27. Такође, од пројеката за избеглице и расељена
лица који треба да им омогуће боље приходе користи је имало
1.600 људи“, рекао је заменик шефа Делегације ЕУ у Србији Адриано Мартинс, представљајући нови Пројекат малих грантова
за интеграцију избеглица и интерно расељених лица. На основу
овог двогодишњег пројекта, избеглим и расељеним лицима на
југу Србије додељена су 93 мала гранта, с циљем да им се омогуће приходи.
Ивана Илић, која се у Ниш доселила са Косова, успела је захваљујући помоћи ЕУ да са породицом покрене производњу кора
за пите и баклаве и на тај начин обезбеди једини сигуран приход.
Искуства није недостајало, али је тек опрема коју је добила захваљујући донацији ЕУ омогућила овој младој жени да почне да
привређује.

У оквиру довогодишњег пројекта, који је покренут 1. фебруара 2011, додељена су 93 мала гранта у опреми или материјалу, у висини од 2.000 евра, избеглицама и расељеним лицима у
Нишком, Пиротском и Пчињском округу. Укупан буџет пројекта
је 480.000 евра, а највећим делом је финансиран из претприступних фондова ЕУ, док је 5% обезбедила организација Кер (CARE)
из Немачке и Луксембурга. Поред набавке опреме, корисницима
пројекта је пружена помоћ у књиговодству и маркетингу, као и
стручна помоћ у изради бизнис планова са којима су конкурисали за грантове.
„Подршка корисницима пројекта ће бити пружана док се
потпуно не осамостале на тржишту, а у плану је и формирање пет
кластера сродних занимања, како би им се омогућили заједнички наступ на тржишту и сарадња“, рекао је координатор пројекта
у Центру за развој грађанског друштва „Протекта“ (Protecta) Дејан
Милошевић.
Корисници програма су морали да региструју своја предузећа и газдинства, али локална самоуправа није имала слуха у
виду пореских олакшица за овакву врсту предузетништва, речено је на конференцији за новинаре. Руководилац пројекта Кер
Србија, Весна Јовановић, истакла је да су у току селекције људи
одустајали од учешћа у пројекту, зато што нису имали новца за
порезе и доприносе, као и да локалне власти приликом регистрације предузећа немају никакву систематизацију која би узела у обзир угроженост становништва. „Протекта“ је покушала да
локалну самоуправу заинтересује за ову врсту хуманитарних
пројеката, али нису наишли на разумевање.
„Ситуација јесте таква да локалне заједнице имају и саме
проблеме са пуњењем буџета. Међутим, требало би да се сви
мало више ангажујемо и лобирамо за ове социјалне категорије,
да размилшљамо о томе да људима треба помоћи“, рекла је Весна Јовановић и навела да постоје само два вида за регистровање
предузећа, оцењујући и да ће се могућности отворити кроз развој
социјалних предузећа. Да би се то реализовало, држава мора системски створити услове.
А.Б.

Земља избеглих и расељених
„Дневно произведемо око 100 килограма кора за питу или
око 2 тоне месечно, рачунајући једну смену. Коре продајемо продавницама у Нишу и околини, а планирамо и да проширимо производњу. Однедавно производимо и коре од интегралног брашна,
а у плану су и подлоге за пицу, лепиње, па и колачи. Ту производњу не бисмо успели да покренемо без опреме коју смо добили путем донација ЕУ“, рекла је Ивана, приликом представљања
Пројекта малих грантова за интеграцију избеглица и расељених
лица у Београду.
Корисник тог програма је и Ранђел Стојановић из Гњилана,
који је по доласку у Ниш почео да се бави повртарством. Опрему
за пластеник је набавио путем овог пројекта ЕУ. Каже да продаја
младог лука, који узгаја у свом пластенику, овог пролећа иде добро и да своје производе доставља продавницама, а од прихода
издржава породицу.

Бесплатна публикација о запошљавању

„У Србији живи 74.500 избеглица и 210.000 интерно расељених особа, док око 17.000 избегличких породица живи у
врло тешком социјалном положају. Стопа незапослености је
алармантно висока и износи 32,2% за избегла и 39% за интерно расељена лица. Најтеже су погођени Роми, док је често
једини извор прихода за расељена лица накнада, односно тзв.
косовски додатак, који износи око 8.000 динара“, рекла је Јелена Марић, саветница за односе с медијима у Комесаријату за
избеглице Републике Србије. Она је нагласила да интеграција
не подразумева само решавање стамбеног питања и обезбеђивања права, већ економско оснаживање.
„У протекле четири године Комесаријат је заједно са ЕУ,
УНХЦР и донаторима обезбедио економско оснаживање око
4.000 породица у Србији. Такође, интензивно се ради на развоју
социјалног предузетништва, кооператива и задруга“, додала је
Марићева.
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Како ублажити одлазак младих стручњака из Србије?

ПОВРАТАК ИНОВАТОРА
Одлазак високообразованих младих људи из Србије се наставља, а најтраженији су дипломци
природних наука, инжењери, медицинари. Располагање људским капиталом највишег квалитета је
најбитнији елемент у стратегији развоја највећег броја земаља у свету

К

олики је губитак Србије након одласка младих стручњака
у иностранство, још увек није могуће измерити. Не ради
се само о новцу који је уложен у њихово школовање, већ о
доприносу који би они могли дати када би остали у земљи.
Тренд одласка, који потврђује и најновији позив из Немачке за 600 младих лекара из Србије, које тамо чека радно место,
највероватније ће се наставити.
Један од разлога за овакво стање је и чињеница да европске земље имају дефицит кадрова, пре свега из природних и
техничких наука, а Србија, нажалост, оне које је школовала не
може да запосли.

Србија заказала
Према речима проф. др Бранка Ковачевића, донедавно ректора Универзитета у Београду, наши дипломци су цењени у иностранству, посебно медицинари, хемичари, физичари, електротехничари. Професор Владимир Гречић чак тврди да је Србија земља
из које је отишао толико велики број научника (више од 10.000), да
је неопходно да држава што пре предузме мере за ублажавање тог
одласка.
Категорија „одлив мозгова“ се израчунава по два основа - да
ли држава предузима мере за повратак исељених и да ли су установљене мере за ублажавање тог комплексног питања. Како сада
ствари стоје, Србија је поприлично заказала по оба основа, тврди
проф. Гречић, о чему најбоље сведочи податак да је од 1991. из Србије емигрирало 142.000 особа.
Наши стручњаци из електротехнике, рачунарских наука и
физике су међу најтраженијима на светском тржишту. Од 1991. до
2000. године, само у прекоокеанске земље емигрирала је 81.981
особа, а од 2001. до 2009. године - 60.320. Највише их привлаче
САД, не само због плате, него и због услова за рад и напредовање
у каријери.
Што се европских земаља тиче, последњих година Велика
Британија привлачи научнике и готово на свим британским универзитетима могу се наћи људи из наше земље који тамо заузимају професорска места.

Емиграција и незапосленост
Србија се суочава са три велика изазова, а то су старење становништва, негативан емиграциони салдо и висока стопа незапослености. Да би се смањио „одлив мозгова“ држава мора да омогући
већу стопу економског раста, за шта су потребне инвестиције и отварање нових радних места.
„Инвестициона клима не зависи само од закона, него и од степена корупције, криминала, правне и економске сигурности“, тврди проф. Гречић и наводи да ми имамо „доста добрих стратегија,
али се не води рачуна о миграционим политикама земаља дес-

тинације и о томе шта друге земље чине да би привукле кадрове,
јер људи одлазе не само због економских разлога, који јесу битни,
већ и зато да би имали боље услове за напредак у каријери, већу
безбедност, сигурност“.
Према резултатима анкете од пре две године, спроведеној
у САД, међу 450 наших студената на свим нивоима студија, 70%
анкетираних се изјаснило да би се радо вратило у Србију, али под
одређеним условима: ако могу да напредују, ако су безбедни и
ако њихова деца имају сигурно окружење. Од 1997. до 2002. године само на америчким универзитетима готово 500 наших људи
стекло је докторске титуле. Нажалост, веома мали број се вратио у
Србију - тек око 12 одсто.
Према речима проф. Гречића, аутора књиге „Српска научна
дијаспора“, у којој су и биографије 320 српских врхунских стручњака у расејању, наша научна дијаспора коштала је државу поприлично, јер да би један човек завршио факултет у четворогодишњем
трајању, укључујући и претходно школовање, одгој и осигурање,
потребно је око 300.000 долара. Доскорашњи ректор Универзитета у Београду, Бранко Ковачевић, наводи да је школовање наше
дијаспоре, иначе најобразованијег дела наших суграђана, државу
коштало 12,5 милијарди евра.
Према анкети Студентске уније Србије, 27,7 одсто студената
планира да заувек напусти Србију, 22,1 проценат има жељу да заврши мастер или докторске студије и да се потом врати у земљу,
15,3 одсто никада не би напустило Србију, а 34,9 одсто не зна или
не размишља о томе.

Дестинације за миграцију
Опсежна истраживања су показала да се највећи број
високообразованих миграната из Србије, Европе и других земаља налази управо у САД, око 50 одсто укупног броја високостручних миграната. Када се овоме додају још две прекоокеанске имиграционе земље - Канада и Аустралија, тај проценат
достиже 70 одсто, а још и три чланице ЕУ - Велика Британија,
Немачка и Француска, удео ових земаља узетих заједно у
укупном броју високостручних миграната достиже 85 процената.
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САД најпривлачније
Да је Србија на другом месту у свету по броју одлазака младих, потврдила је недавно и заменица директора Америчке владине агенције за међународни развој (УСАИД) у Србији, Мерилин
Шмит, позивајући се на податке Светског извештаја о пословању.
„Подаци о незапослености младих у Србији су алармантни,
јер од пет особа старости између 18 и 25 година две особе немају
посао. Проблем добија на значају што Србија, која жели да постане
чланица Европске уније, има такав одлив мозгова“, упозорила је
она и навела да је незапосленост младих посебно изражена на југу
Србије.
Према одредници „одлив мозгова“, Србија се налази на 136.
месту, од укупно 139 земаља - иза Црне Горе (55. место), Албаније
(107), Хрватске (122), Македоније (126), а само испред Босне и Херцеговине (138). Када је реч о квантитативним размерама, готово
све емиграционе земље се ослањају на статистике имиграционих
земаља. Међутим, кад су усељеници из Србије у питању, чак и у
прецизним статистикама САД, Канаде и Аустралије постоји нејасноћа у евиденцији. Разлог су дезинтеграције наше некадашње
земље (од 1992. до 2006). Упркос тешкоћама да се утврди број наших стручњака у иностранству, једно је очигледно - САД су за њих
најпривлачније. Године 1999. у САД је регистровано 4.100 наших
научника и инжењера. Међу њима је било 1.500 инжењера, 1.300
магистара и 1.300 доктора наука. Исти извор показује да је било
500 стручњака из области физике, 400 из природних наука, 400 из
математичких и компјутерских наука, 600 из области друштвених
наука и 2.200 из инжењеринга. Од укупног броја, њих 2.700 су већ
имали држављанство САД, 900 перманентни боравак, а 500 визу
привременог боравка. Више од 2.000 је радило у области истраживања и развоја. Рачуница сугерише закључак да број научника и
инжењера из наше земље, на крају прошле деценије у САД, премашује шест хиљада. Међу њима је више од две хиљаде доктора
наука.
У периоду 2000-2002. године, у току три школске године, на
универзитетима САД из Србије и Црне Горе су докторирала 253
лица, од којих се само 12 одсто вратило. Када се укључи у рачуницу српска научна дијаспора из свих делова света, онда се може
говорити о потенцијалу од преко десет хиљада људи, који у том
случају премашује размере данашње научне заједнице Србије.

Када се погледају стручни профили људи који су отишли, доминантна је наука. То не значи да се сви они и данас баве науком,
него да су просто прешли на примену знања, јер то доноси више
новца. Стручњаци из области компјутерских и технолошких наука
су тренутно и најтраженији профили у Европи. Све остале категорије - уметност, право, финансије, медицина, заступљене су у
много мањој мери.
Материјално-социјални положај запослених у нашим научним институцијама је више него лош. Из Института Винча у последње две године отишло је 35 истраживача, углавном магистара и доктора. Од 1990. отишло је 90 истраживача и из Института
за биолошка истраживања, од којих 40 са докторском дипломом.
Нешто више од 30 одсто налази се у земљама Европе, док су остали
распоређени на Аустралију, Нови Зеланд, Африку, Азију и Јужну
Америку.
СМЦ

Наука мора опстати

Повратак или мобилизација“на даљину“
Процена је да укупна улагања у науку у Србији не прелазе
пола процента БДП-а, што нас још увек сврстава међу земље са
најмањим улагањима у науку у региону. Поред ниског издвајања
за науку, забрињавајући је и недостатак јасног позитивног тренда у издвајањима. У свим високоразвијеним и средњеразвијеним
земљама света улагања у науку континуирано расту.
Постоје две врсте имплементације користи од стручњака у
дијаспори (the brain gain): кроз повратак исељених стручњака у
земљу порекла (опција повратка) и кроз њихову мобилизацију „на
даљину” ради укључивања у развој. Располагање људским капиталом највишег квалитета је најбитнији елемент у стратегији развоја највећег броја земаља у свету. У ствари, „повратак иноватора“
је адекватан израз, који се данас користи.
Један од проблема у привлачењу пажње управо ове категорије људи јесте чињеница да они у земљи пријема имају веће плате, боље услове рада и социјално обезбеђење, него што је земља
порекла најчешће у стању да им пружи. Истраживања, међутим,
показују и то да су високостручна лица много спремнија да се врате у земљу порекла, поготово ако су подстакнута да то чине у првој
деценији након одласка у иностранство. Анкета међу 450 наших
студената у Америци и Канади показала је да је скоро 70 одсто њих
спремно да се врати, али под одређеним условима, а да нико није
спомињао америчке плате. Дакле, неопходно је стварање повољног и атрактивнијег економског и друштвеног амбијента за повратак емиграната и њихово активно укључивање на тржиште рада.

Бесплатна публикација о запошљавању

Осамдесете године су показале да постоји природни одлив људи и у нормалним условима живота. Ово је ипак мали
систем, у коме не могу сви да дођу до изражаја, те је сасвим
природно што је тих година око два одсто становништва отишло из земље. То је била и наша велика предност у односу на
друге југоисточне земље - становништво је било више интегрисано у Европу.
Међутим, када је деведесетих ситуација постала политички и животно нестабилна, број одлазака је одмах скочио, и
то три пута, што је већ показатељ да се из Србије бежало. Одлив
није сам по себи лош, ако је контролисан. Године 2000, пре 5. октобра, овај број скаче на око 19 одсто, што је три пута више него
темпо одлазака деведесетих, да би се после 5. октобра исте године овај проценат вратио на карактеристичних шест одсто из
деведесетих година.
Дошло је до промене власти, нешто је почело да се мења,
али људи, после свега, немају толико поверења да ће се овде
ускоро заиста моћи нормално живети, и одлазе и даље.
Ништа се битно неће променити у овом смислу ни следеће
три до пет година. Тек када се број одлазака смири на ниво
осамдесетих, моћи ће да се каже да се одлив стабилизовао. То,
с друге стране, иде паралелно са политичком и економском
стабилношћу у земљи.
Добро је што људи са 25 година одлазе у средине које ће
их научити да раде, где ће бити у такмичарском свету, да нађу
себи неку позицију, али је лоше што је одлив неконтролисан
и што нема много наговештаја да ће се ови људи вратити у
земљу. Ни ниво одласка из осамдесетих година није добар, ако
се нико никад не врати.
Када смо питали наше људе у свету да ли планирају да се
врате, 60 одсто је одговорило са „да“, 24 са „можда“ и 16 са „не,
никад“, с тим што сви подразумевају неке услове, који би претходно требало да се задовоље, да би се они вратили.
Држава мора да зна да наука може да побољша економску ситуацију у земљи. Ако је земља сиромашна, не сме да дозволи да нема науку, јер биће још сиромашнија.
(Др Александар Богојевић, виши научни сарадник и један
од оснивача Scientific Computing Laboratory Инстутута за
физику у Београду)
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Зелени послови

У сКладУ са оКолином
Економисти предвиђају да ће зелена радна места допринети опоравку светске економије. За
разлику од економије знања, у којој се инсистира на висококвалификованој радној снази, зелена
економија оставља довољно простора за мануалне раднике и мање квалификоване

З

елени послови (green jobs) су сви послови у сегменту производних и услужних делатности који су повезани са
очувањем животне средине. У свету ће се кроз неколико
година отворити милиони зелених радних места. Англосаксонци их зову „зелене крагне“ (green collar), аналогно
„белим крагнама“ које раде у канцеларијама, односно „плавим“,
које означавају запослене у производњи. „Зелени“ обављају еколошки прихватљиве послове, у складу са околином, а еко занимања постају све популарнија у свету, па се с правом верује да
ће обележити будућност. Економисти предвиђају да ће зелена
радна места допринети опоравку светске економије.

Стварна потреба тржишта
Зелена занимања за која се исплати образовати су производња и уградња уређаја за енергију сунца или ветра, производња и трговина здравом храном узгајаном на природан начин,
прављење одеће од зелених материјала, као и послови рециклаже.
Реалност глобалног загревања захтева прелазак на обновљиве изворе енергије и коришћење енергетски ефикасних
технологија. Зелени сектор се убрзано развија и тренутно је у
Сједињеним Америчким Државама пети по величини привредни сегмент. Очекује се да ће наредних година ова категорија послова, у којој ће своје место наћи многи инжењери, архитекте,
пројектни менаџери и консултанти, доживети екплозиван раст
од 1,3 милиона радних места годишње до 2030. године. Развој зелених послова могао би да буде успорен једино недостатком квалификоване радне снаге, што се вероватно неће догодити, јер ће
довољан број универзитета институционализовати специјализоване планове и програме из ове области, препознајући потребу
за зеленом радном снагом.
Информационе и нано технологије су нас увеле у економију
знања, а упоредо са овом револуцијом одиграва се још једна, која
нас уводи у економију засновану на чистим енергијама или тзв.
зелену економију (clean energy economy/green economy). Основна
начела ове економије су енергетска ефикасност, обновљивост
и алтернативни транспорт и гориво. За разлику од економије
знања, у којој се инсистира на висококвалификованој радној
снази, зелена економија оставља довољно простора за мануалне
раднике и мање квалификоване. И на домаћем тржишту ускоро
ће се појавити потреба за стручњацима који добро разумеју појмове као што су одрживи развој, чисте технологије, енергетска
ефикасност. Зелени послови су стварна потреба тржишта, као резултат једне растуће гране економије.

Исплативи послови будућности
Посла ће бити за све биотехничке и природне струке, али и
за правнике, економисте и социологе, као и за техничке струке,
попут грађевинаца, машинаца, хемијских технолога, електротехничара, информатичара и осталих. Млади се могу усмеравати у
хемијско-технолошке школе, затим пољопривредне и шумарске
школе, као и различите техничке и информатичке школе.
У будућности ће најтраженији бити радници који су способни да пронађу и имплементирају техничка решења у пракси, па
млади морају имати у виду да се за те послове могу припремити
на техничким и технолошким факултетима, како би себи осигурали радно место.
Све је више потрошача који желе сопствени кућни систем за
прикупљање сунчеве енергије, па је производња и инсталација
приватних фотоћелија и соларних грејача за воду бизнис који се
шири. Расте и број преносних уређаја који раде на сунчеву енергију, попут пуњача за мобилне телефоне, рачунара или сијалица.
Стручњаци предвиђају да ће бити врло исплативо радити на њиховој производњи и продаји.
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Органска храна и зелена одећа
Енергија ветра била је у употреби и пре но што се родила свест
о потреби искоришћавања обновљивих извора енергије. Данас се
уз помоћ ветра производи струја, па су кућне турбине на ветар у
тренду, a тренд ће се ширити, јер научници предвиђају да ветра
никад неће недостајати, за разлику од фосилних горива, чије су залихе ограничене.
Производња органске хране за локално тржиште класичан је
зелени посао садашњости, а још више будућности. Већина намирница које једемо код куће и у ресторанима путује стотине километара од места производње до тањира, што укључује много испуштеног угљен-диоксида или потрошене струје, зависно од средстава
транспорта. За овај бизнис потребан је комад земље, па су многи
започели обрађујући властити врт и потом се ширили на већи терен, ако им је посао кренуо.
Мало је тако очито зелених послова као што је шумарство.
Модерно шумарство важно је за 1,6 милијарди људи који живе од
шума, те за опстанак самих шума, плућа наше планете. Шумар помаже локалном становништву да на еколошки прихватљив начин,
не доприносећи уништавању шума, узгаја стабла за производњу
намештаја, огрева, воћа или лековитих средстава.
Зелена одећа је начињена од еколошки прихватљивих материјала, уз коришћење зелених метода производње. За зелену одећу
служе материјали као што су конопља, органски памук и бамбус,
под условом да су узгојени без пестицида. Да би одећа била „чисто
зелена“, потребно је и да ти материјали буду прерађени и претворени у тканину новим, зеленим методама. У зелену индустрију спада и препродаја половног намештаја, захваљујући чему се штеде
енергија и материјали нужни за производњу новог намештаја.

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

На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Националне
службе за запошљавање и Општине Неготин за 2012.
годину, бр.40-101-219/2012 од 28.03.2012. године

-

за обављање послова/делатности, за коју је
решењем о инвалидности или решењем о процени
радне способности и могућности запослења
или одржања запослења утврђено да особа са
инвалидитетом не може да обавља;

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА БОР

-

за оснивање удружења грађана;

-

који је остварио право на исплату новчане накнаде
у једнократном износу за самозапошљавање;

У сарадњи са

-

који је користио субвенцију за самозапошљавање
по јавном позиву Националне службе у току
претходне 3 године.

ОПШТИНОМ НЕГОТИН
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2012. ГОДИНИ

У току трајања Јавног позива незапослено лице може
само једном поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање
представља основ за добијање de minimis државне
помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на
огласној табли НСЗ и огласној табли Општине до
утрошка расположивих средстава издвојених за ову
намену.

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је
незапосленим лицима која се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и имају завршену обуку за
започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се
незапосленом лицу у једнократном износу од
160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара
за особе са инвалидитетом, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва
или оснивања привредног друштва, уколико оснивач
заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану
делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем
више незапослених лица, оснивањем радње или
привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених лица удружи, у складу са
законом, свако лице појединачно подноси захтев за
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара,
у случају када су подносиоци захтева особе са
инвалидитетом.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да
оствари незапослени:
-

за обављање делатности у области експлоатације
угља и другим областима у складу са списком
делатности објављеним на сајту Националне
службе;

Бесплатна публикација о запошљавању

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање
може остварити незапослени ако:
-

је поднео захтев са бизнис планом;

-

је пријављен на евиденцију незапослених Националне
службе за запошљавање најмање месец дана пре дана
подношења захтева; aко је подносилац захтева особа
са инвалидитетом време проведено на евиденцији није
услов за учешће у Јавном позиву;

-

је завршио инструктивну обуку за самозапошљавање
по плану и програму обуке у организацији Националне
службе или друге одговарајуће организације;

-

није у овој години већ добио средства по јавном
позиву НСЗ за исте намене.

Документација за подношење захтева:
-

захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

-

доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у
организацији Националне службе;

-

писана изјава подносиоца захтева о свим другим
de minimis државним помоћима које је добио у
претходном трогодишњем фискалном периоду;

-

доказ о власништву, уколико подносилац захтева
располаже истим и
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-

доказ о власништву опреме, уколико подносилац
захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са
инвалидитетом, потребно је доставити и решење о
инвалидности или процени радне способности, којим
је утврђено да подносилац захтева може обављати
послове, односно делатности наведене у захтеву са
бизнис планом.
Национална служба задржава право да тражи и
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву
подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси
се надлежној организационој јединици Национaлне
службе, према месту пребивалишта, односно боравишта,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу,
који се може добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
доноси се на основу провере и бодовања поднетог
захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева,
односно проверу испуњености услова Јавног позива и
приложене документације. Захтеви који не испуњавају
услове предвиђене Јавним позивом неће се даље
разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају
се у обзир следећи критеријуми: резултат обуке из
предузетништва, врста делатности, структура лица
која се запошљавају, тржиште (купци, конкуренти
и добављачи), потребни ресурси (пословни простор
и опрема), финансијски показатељи, развијеност
општине и процена важности поднетог захтева са
бизнис планом за локално тржиште рада за подручје
филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли
надлежне филијале и огласној табли Општине, даном
објављивања Јавног позива.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање
незапосленим лицима доноси директор филијале
Националне службе, по овлашћењу директора
Националне службе.
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Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
објављује се на огласној табли надлежне филијале и
огласној табли Општине.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а
нису обухваћени одлуком о додели субвенције за
самозапошљавање, биће у разматрању до утрошка
финансијских средстава. Подносиоци ових захтева
биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева
након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац
захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке
о одобравању субвенције за самозапошљавање
незапослених лица, односно најкасније до 15.12.
текуће године, закључују уговор, којим се уређују
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши
исплата субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване
делатности након подношења захтева, а најкасније до
датума потписивања уговора.
Документација за закључивање уговора:
-

фотокопија решења надлежног органа о упису у
регистар, уколико ниje регистрован у АПР;

-

фотокопија решења о ПИБ-у;

-

фотокопија
осигурање;

-

фотокопија уговора о отварању рачуна или картице
текућег рачуна;

-

фотокопија картона депонованих потписа;

-

фотокопија личне карте подносиоца захтева;

-

инструмент обезбеђења уговорних обавеза;

-

фотокопија личне карте жиранта и други докази у
зависности од статуса жиранта и

-

писани пристанак подносиоца захтева и жиранта
за прикупљање и обраду података о личности.

пријаве

на

обавезно

социјално

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од
наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и
то:
-

две истоветне бланко личне менице корисника
средстава са једним жирантом и меничним
овлашћењима или

-

заложно право на покретну имовину (осим возила)
троструко веће вредности од износа субвенције
или
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-

хипотека првог реда на непокретности двоструко
веће вредности од износа субвенције или

-

гаранција банке двоструко веће вредности од
износа субвенције или

-

уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко
лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна
примања на име зараде или пензије, независно од
висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора
бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне
обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето
право коришћења) у корист Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
-

обавља регистровану делатност најмање 12 месеци,
почев од дана отпочињања обављања делатности;

-

измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана
отпочињања делатности до периода наведеног у
уговору;

-

Националној служби омогући праћење реализације
уговорне обавезе;

-

Националној служби достави доказе о реализацији
уговорне обавезе и

-

обавести Националну службу о свим променама
које су од значаја за реализацију уговора у року од
8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе
утврђене уговором, дужан је да Националној служби
врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту
реализације уговорне обавезе, увећан за законску
затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се
организационој јединици Национaлне
Неготину, тел: 019/541-505.

добити
службе

у
у

пословни
центри
нсЗ

Подршка у
реализацији
предузетничке идеје

Бесплатна публикација о запошљавању
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250
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Администрација
и управа
б е о г ра д

градсКа опШтина
вождоваЦ
управа градсКе
опШтине
одељење За опШту
управу
11000 Београд, Устаничка 53

Возач-курир

за рад у Служби за
скупштинске и заједничке
послове, Сервис за опште,
техничке и возачке послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 6
месеци радног стажа, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије.

Аналитичко-нормативни
послови
за рад у Одељењу за општу
управу

УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни факултет, 5 година радног стажа,
положен стручни испит, познавање
рада на рачунару.

Систем администратор

за рад у Одељењу за општу
управу, Одсеку за информатику

УСЛОВИ: висока стручна спрема, електротехнички или факултет пословне
информатике, 5 година радног стажа,
положен стручни испит, познавање
енглеског језика.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава
и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је држављанин РС; да је
пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Рок за достављање пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази (у
оригиналу или оверене фотокопије),
као и неблаговремене пријаве, неће
се разматрати. Пријаве са доказима
о испуњавању услова огласа слати
на адресу: Управа Градске општине
Вождовац, Одељење за општу управу.

Бесплатна публикација о запошљавању

КосовсК а миТровица

допуна огласа
Центар За
соЦијални рад
ШтрпЦе, приЗрен и
гора

Са седиштем у Штрпцу, 38236 Штрпце
тел. 0290/71-076
Оглас објављен 30.05.2012. године у публикацији „Послови“, за
радно место: стручни радник на
пословима социјалног рада-водитељ случаја, допуњује се у делу
који се односи на услове огласа, и
треба да гласи: најмање 1 година
радног искуства у струци или без
радног искуства.

панчево

опШтина Ковин
опШтинсКо веће
опШтине Ковин
26220 Ковин, ЈНА бр. 5
тел. 013/742-104, 742-268
факс: 013/742-322

Начелник Општинске
управе
на период од пет година

УСЛОВИ: Посебни услови: завршен
правни факултет, положен испит за
рад у органима државне управе и
најмање 5 година радног искуства у
струци. Општи услови: да је кандидат
држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у
државном органу. Уз пријаву на оглас
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење
о општој здравственој способности;
уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, уверење да се против пријављеног
кандидата не води истрага, уверење
о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе; доказ о
радном искуству (оверена фотокопија
радне књижице). Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене способности изабрани кандидат
ће доставити по коначности одлуке
о избору, а пре доношења решења

о пријему у радни однос. Пријаве на
оглас, са доказима о испуњавању
услова у погледу општих и посебних
услова, подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу:
Општинско веће Општине Ковин (за
Комисију за пријем пријава), 26220
Ковин, ЈНА бр. 5, са назнаком: „За
оглас за постављење начелника ОУ“.

пироТ

Центар За
соЦијални рад
опШтине бабуШниЦа
18330 Бабушница
Саше Ивковића 26
тел. 010/385-260

Психолог-водитељ случаја
(радник на пословима
социјалног рада)
са 50% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен филозофски факултет, одсек
психологија, да кандидат има одговарајућу здравствену способност, да
није осуђиван, нити под истрагом за
кривична дела која га чине неподобним за обављање наведених послова.
Кандидат мора да испуњава и опште
услове из чл. 24 Закона о раду, као
и да има радно искуство од 1 године у струци. Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Tржиштe рада

АнАлитички
приступ
зАпошљАвАњу
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Администрација и управа / Трговина и услуге

пож аревац

градсКа управа
града пожаревЦа
12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Приправник ради
оспособљавања за
самосталан рад у струци

на одређено време од 12
месеци, односно до полагања
државног стручног испита
за рад у органима државне
управе, у Одељењу за општу
управу и скупштинске послове

УСЛОВИ: висока стручна спремадипломирани економиста. Кандидати подносе: пријаву на оглас, извод
из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, лекарско уверење,
доказ о прописаној стручној спреми,
доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова у државним органима. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана
од дана истека рока за оглашавање.
Пријаву са документацијом кандидати
подносе на адресу: Одељење за општу
управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца, Дринска
2. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској управи
града Пожаревца и на број телефона:
012/539-651.

Ужице

пониШтење КонКурса
Кјп „Златибор“
31315 Златибор
Прве партизанске болнице 7
тел. 031/841-368

Конкурс објављен 16.05.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

Најкраћи пут
до посла

„тотал“ доо сомбор

ваљево

опШтинсКа управа
миониЦа

14242 Мионица, Војводе Мишића 28
тел. 014/62-020

Стручни сарадник за
послове наплате и
извршења

у Одељењу за финансије,
Служба пореза и локалних
јавних прихода

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије), специјалистичке струковне студије, односно
на основним студијама у трајању од
најмање четири године, економског
смера; положен стручни испит, са
најмање 12 месеци радног искуства.
Поред наведеног услова, кандидати
морају испуњавати и опште услове
из чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима. Пријаве са доказима о испуњености услова тражених
огласом слати на горенаведену адресу.

Трговина и услуге
„југопревоЗ Ковин“ ад
Ковин
26220 Ковин, Немањина 108
тел. 013/744-388

Контролор техничког
прегледа

Аутомеханичар

на одређено време од 3
месеца, за рад у Пословној
јединици у Суботици

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
аутомеханичар, возачка дозвола „Б“
категорије, 2 године радног искуства
у струци. Послови се обављају у Суботици, Блашка Рајића 31. Контакт телефон: 024/671-110. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа.

сЗтр „м пласт“

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 57
тел. 021/540-577
e-mail: maruna@neobee.net

Графичар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, графички смер; положен
возачки испит „Б“ категорије, предвиђен је пробни рад 1 месец.

привредно друШтво
„нбн деКор“
26000 Панчево, Банијска 3
тел. 013/377-890

Молер фасадер
20 извршилаца

УСЛОВИ: теренски рад. Место рада:
Панчево. Лице за контакт: Ненад
Лазић. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања.

на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема IV степен, смер саобраћајни техничар или III степен, машинска школа,
смер аутомеханичар; возачка дозвола
„Б“, „Ц“, „Д“ и „Е“категорије. Пријаве
са доказима о испуњености услова,
фотокопијом дипломе и возачке дозволе слати на горенаведену адресу.
Предност ће имати становници Ковина. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Стекните
конкурентску
предност

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ
СајмовиУ
ЗАПОШЉАВАЊУ
запошљавања
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25000 Сомбор
Венац братства и јединства 52
тел. 025/433-570
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Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство
и индустрија
доо „метал-ЦинКара“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8472-160
www.metalcinkara.cо.rs

Самостални
комерцијалиста на терену
УСЛОВИ: VII/VI степен стручне спреме, машинске или грађевинске струке,
36 месеци радног искуства, 3 месеца
пробног рада, активно знање енглеског
или немачког пословног језика, знање
рада на рачунару (МS Оffice) и употребе информацијског система друштва,
возачка дозвола „Б“ категорије. Од
кандидата се очекује: усмереност ка
резултату и постизању циљева, стручно знање и функционална оспособљеност, управљање променама, позитиван однос према променама и стално
побољшање, комуникативност, тимски
рад, креативност и иновативност, примена законских и организационих прописа, перманентно оспособљавање
и усавршавање. Оглас је отворен до
попуне радног места. Пријаве и CV
слати поштом на горенаведену адресу или на e-mail: maksimbg@maksim.si.
Контакт телефон: 035/8472-160.

ад „виор-велиКа
морава“

11000 Београд, Кнеза Милоша 9
тел. 011/3231-400

Дипломирани инжењер
геологије-геотехника

теренски рад по Србији, на
одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер геологије,
смер геотехника, возачка дозвола „Б“
категорије; обука за АutoCAD; основна информатичка обука. Послати CV и
копију дипломе на е-mail: vior@оpen.
telekom.rs. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања огласа.+

Обука за
активнО
тражење
пОсла

„недељКовић
мм-продуКт“ доо

„термомонт“ ад

31230 Ариље, 7. јула 19
тел. 031/894-130

21000 Нови Сад, Кисачка 84
тел. 021/443-613
e-mail: termomontаd@gmail.com

Радник у хладњачи
(пребирање малине)

Монтер централног грејања
- термотехнике

на одређено време до 1 године
12 извршилаца (10 жена и 2
мушкарца)

УСЛОВИ: без обзира на занимање и
радно искуство.

на одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме у наведеном занимању; 12
месеци радног искуства.

Књиговодствени радник

на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
економског или административног
смера; пожељно радно искуство.
ОСТАЛО: Лице за контакт: Драган Недељковић, тел. 031/894-130 и
065/9898-298.

ад „хлеб“

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Комерцијалиста
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, економског или менаџерског смера; познавање рада на рачунару (Word, Еxcel, Интернет); положен
возачки испит за „Б“ категорију; знање
енглеског језика; познавање рада у
домену комерцијалних послова (уговарање продаје, купци, тржиште...);
предвиђен је пробни рад 2 месеца.

Магационер готових
производа

на одређено време 5 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме, економског или прехрамбеног смера; радно искуство 1 година
на пословима који прате магацинске
послове.

Возач - дистрибутер
пекарских производа
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању,
са положеним возачким испитом „Ц“
категорије; предвиђен је пробни рад
2 месеца.

мК „рудниК“
ад горњи милановаЦ
у реструКтурирању
ФабриКа у тополи
34310 Топола
Булевар вожда Карађорђа 128
тел. 034/811-783
е-mail: rudniktopola@gmail.com

Производни радник-шивач
на одређено време 3 месеца
7 извршилаца

УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме, текстилне струке, обавезно
радно искуство. Заинтересована лица
треба да пошаљу CV на горенаведену
адресу или да исти доставе на портирницу МК „Рудник“ у Тополи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

„SIMEX GRADNJA“ Dоо

24000 Суботица, Сегедински пут 80/1
тел. 024/655-584

Шеф градилишта
на одређено време

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручности, грађевинске струке, дипломирани грађевински инжењер, грађевински инжењер или грађевински
техничар, минимум 2 године радног
искуства у струци, возачка дозвола
„Ц“ категорије, рад на рачунару-МS
Оffice, теренски рад на одређено време, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана. Пријаве кандидата на e-mail:
natasa.doslo@simexgradnja.co.rs или
на горенаведени број телефона. Рок
за пријављивање је 10 дана од дана
објављивања огласа.
06.06.2012. | Број 468 |
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Медицина и пољопривреда

Mедицина
и пољопривреда
спеЦијалистичКа
оФталмолоШКа
ординаЦија
„PERFECT VISION“

Сенћански пут 15, Суботица
тел. 060/6565-023, 024/557-575
е-mail: mirjana.trkulja@kucazdravlja.rs

Специјалиста
офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи, дијагностика,
хирургија.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - специјалиста офталмологије.
Радно искуство пожељно (није неопходно). Посебна знања и вештине: познавање рада на рачунару (MS
Office пакет), знање енглеског језика,
возачка дозвола Б категорије (пожељна, није услов). Обезбеђен смештај
близу клинике, пробни рад (4 месеца),
рад у сменама, радно време 8 сати
дневно. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на горенаведене
бројеве телефона, особа за контакт:
Мирјана Тркуља.

спеЦијална болниЦа
За плућне болести
„сурдулиЦа“

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Виши медицинсколабораторијски техничар
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
виша медицинска школа, студијска група виших санитарних техничара, смер:
виши медицинско-лабораторијски техничар и положен стручни испит. Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверен препис или фотокопију дипломе-уверења о завршеној вишој медицинској школи, студијска група виших
санитарних техничара, смер: виши
медицинско-лабораторијски
техничар; оверен препис или фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у
струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене
заштите (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца); лекарско
уверење о здравственој способности за
рад (по извршеном избору кандидатаза изабраног кандидата); биографију
са адресом и контакт телефон.

агенЦија За
ЗапоШљавање
„MANAGE HRS“ d.o.o.
Масарикова 5/7, Београд
тел. 011/2636-705
e-mail: posao@manage.co.rs

Специјалиста опште
хирургије
2 извршиоца

УСЛОВИ: лекар специјалиста опште
хирургије.

Специјалиста анестезије са
реанимацијом
2 извршиоца

УСЛОВИ: лекар специјалиста за анестезију са реанимацијом.

Лекар асистент у
психијатрији

Подршка у реализацији
ПредузетНичке идеје
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спеЦијална болниЦа
„свети сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/2642-831

Доктор медицине

на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: висока стручна спремамедицински факултет; положен стручни испит за звање: доктор медицине;
шест месеци радног искуства у струци. Кандидат је дужан да уз пријаву
на оглас приложи: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију потврде о положеном стручном испиту за звање: доктор
медицине; кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Фактуриста

Клијент Агенције је концерн клиника у Немачкој и Швајцарској

Пословни центри НСЗ

но време (са пробним радом); могућност сталне едукације, мотивишући
систем награђивања. Посебна знања
и вештине: знање немачког језика
(минимум Б1 ниво). Конкурс је отворен
до 15.06.2012. Заинтересовани кандидати се искључиво обраћају наведеној Агенцији за запошљавање. Особа
за контакт: Раде Вранић. Напомена:
Национална служба за запошљавање
не одговара за веродостојност наведених података.

на одређено време до једне
године због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема-економске струке; шест месеци радног
искуства. Сваки кандидат је дужан да
уз пријаву на оглас приложи: фотокопију диполоме о завршеној средњој
школи економске струке; потврду о
радном искуству у струци; кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом
на наведену адресу Болнице. Пријаве
поднете мимо означеног рока и без
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

3 извршиоца

УСЛОВИ: лекар опште медицине
(лекари који су започели специјализацију из области психијатрије или желе
исту).
ОСТАЛО: На свим радним местима
радни однос се заснива на неодређе-
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Медицина и пољопривреда

Здравствени Центар
Кладово
Дунавска 1-3, Кладово
тел. 019/801-116

Специјалиста
радиотерапије
Опис посла: обављање послова из
домена лекара специјалисте радиолога – радиотерапеута.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
лекар специјалиста, положен специјалистички испит, лиценца за лекаре,
најмање 1 година радног искуства у
струци; обезбеђен је смештај, скраћено радно време - 30 сати недељно.
Конкурс је отворен до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на горенаведене бројеве
телефона, особе за контакт: Слађана
Натошевић и Бојана Скрлатовић.

пК „Златибор“

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

Радник код приплодне и
товне стоке - музач, рад у
породилишту и тову

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

Чобанин

на одређено време - сезонски
радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Плата по правилнику. Уз пријаву кандидати треба да доставе: радну књижицу
и фотокопију личне карте. Контакт
телефони: 031/841-428 и 062/267-939.

Завод За биоЦиде и
медиЦинсКу еКологију
11000 Београд, Требевићка 16

дом Здравља Крупањ

Владе Зечевића 61, Крупањ
тел. 015/581-311 (11-14h), 065/2285-662

Дипломирани биохемичар
Опис посла: извођење свих биохемијских анализа; спровођење унутрашње и спољашње контроле квалитета
рада.
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут
(смер биохемија) или доктор медицине -специјалиста биохемије; радно
искуство нијe битно; положен стручни испит; обезбеђен смештај, плаћен
превоз до 40 км удаљености од места рада, пуно радно време - 8 сади
дневно, пробни рад 3 месеца. Kонкурс
је отворен до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати треба да
се јаве на горенаведене бројеве телефона. Особе за контакт: Аница Мићић
и Љубица Исаиловић Радић.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн
одговор
нА зАхтеве клијенАтА

Микробиолог
Опис послова: обавља микробиолошке анализе из супстрата животне средине, обавља микробиолошка испитивања ефикасности биоцида, учествује
у раду стручних и експерименталних
мултидисциплинарних тимова, учествује у изради извештаја, елабората,
студија; прати савремена достигнућа
у области микробиологије, израђује
одговарајуће анализе, елаборате,
извештаје, информације и студије;
пружа стручну методолошку помоћ и
даје стручна мишљења здравственим
и ветеринарским институцијама; ради
на увођењу нових метода и технологија у раду; спроводи обуке за лабораторијске техничаре; примењује документа система менаџмента у складу са
надлежностима; припрема програме и
пројекте у домену превентивне заштите од заразних болести; планирање,
организовање и праћење спровођења
интерне стручне обуке и провере
знања и обучености за послове које
организује; спровођење мере заштите
на раду за послове које организује.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет или факултет ветеринарске медицине, специјализација из микробиологије, познавање рада на рачунару. Уз
пријаву поднети биографију и доказе о испуњености услова конкурса, у
неовереним фотокопијама. Пријаве са
траженим прилозима достављају се на
адресу Завода, поштом или лично у
писарницу.

Здравствени Центар
„алеКсинаЦ“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Оператер медицинског
отпада
на одређено време до 12
месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме, завршен ватрогасни курс;
обученост за руковање стерилизатором за третман инфективног отпада.
Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о завршеној школи; потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење;
оверену фотокопију уверења о завршеном ватрогасном курсу; оверену
фотокопију сертификата за руковање
стерилизатором за третман инфективног отпада; доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са
адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ад „ирмово“

21212 Степановићево
тел. 021/821-079
e-mail: vukovic1967@hotmail.rs

Инжењер агрономије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер агрономије
ратарско-воћарског смера, ратарски
технолог или технолог заштите биља;
12 месеци радног искуства; познавање
рада на рачунару; положен возачки
испит „Б“ категорије, предвиђен је
пробни рад 3 месеца. Пријаве слати
мејлом.

опШта болниЦа
„др алеКса савић“
18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
медицински факултет, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију уверења
(потврде) о положеном стручном
испит, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Примљени
кандидат обавиће пробни рад од три
месеца. Оглас ће бити објављен и на
веб-сајту Министарства здравља РС.
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Пријаве доставити на наведену адресу, са назнаком: „Кадровској служби“ или лично доставити у писарницу
Опште болнице. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ЗЗ „воћар сланКамен“
22323 Нови Сланкамен
Цара Душана 118

Директор задруге

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

б е о г ра д

универЗитет у
београду
рударсКо-геолоШКи
ФаКултет
11000 Београд, Ђушина 7

а) Редовни професор
за ужу научну област
Водоснабдевање и
менаџмент подземних
водних ресурса

У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
б) Редовни професор
УСЛОВИ: Кандидати за директора
2) има психичку, физичку и
задруге, поред законом утврђених
за ужу научну област
здравствену способност за рад са
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
општих услова,
треба
да испуњаХидрогеоекологија
децом
и
ученицима;
вају и следеће посебне услове: најна одређено време од 5 година
3)
није
осуђивано
правноснажмање VI степен стручне спреме, економ пресудом Први
за кривично
дело за је
утисак
номског или пољопривредног смера;
које је изречена безусловна казна
в) Ванредни професор
радно искуство у пољопривреди од
најважнији
–
затвора
у
трајању
од
најмање
три
најмање пет година; да нису кажњаза ужу научну област
месеца, као и за кривична дела
вани за кривична дела из области
Експлоатација чврстих
будите
насиље у породици, одузимање
привредног криминала. Као докаминералних сировина и
малолетног лица, запуштање и
зе о испуњавању услова, кандидати
испред
свих
злостављање
малолетног
лица
или
механика стена
подносе: оверену фотокопију диплородоскрвњење, за кривично дело
на одређено време од 5 година
ме, CV, оверене потврде о радном
примање мита или давање мита, за
искуству, копије уверења, сертификривично дело из групе кривичних
ката или потврда о додатним знањиг) Асистент за ужу
дела против полне слободе, прома и вештинама, уверење надлежног
научну област Економска
тив правног саобраћаја и против
судског органа да нису под истрагом и
геологија
човечности и других добара зашда нису кривично кажњавани-не стана одређено време од 3 године
тићених међународним правом,
рије од 60 дана. Кандидати су дужбез
обзира
на
изречену
кривичну
ни да уз доказе о испуњавању услоУСЛОВИ: Под а) VIII степен стручсанкцију, и за које није, у складу са
ва конкурса
доставе план и програм
САЈМОВИ
не спреме, докторат из научне облазаконом, утврђено дискриминаторрада. Директор задруге се именује на
сти којој припада ужа научна област.
ЗАПОШЉАВАЊА
но понашање;
мандатни
период од 4 године. ПријаОстали услови утврђени су одредба4) има држављанство Републике
ве на конкурс се достављају у затвома члана 64 став 9 Закона о високом
Србије.
реним ковертама, на горенаведену
на мандатни период од 4
године

адресу,
са назнаком: „За
конкурс“ или
НАЈКРАЋИ
ПУТ
на е-mail: vocarslankamen@gmail.com.
ДО ПОСЛА
Рок за подношење
пријава је 30 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће битислужба
разматране.
Национална
О резултатима
конкурса кандидати
за запошљавање
ће бити благовремено обавештени,
у року од 15 дана од дана доношења
одлуке Скупштине о избору директора.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
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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 ист.субвенције
1 и 2 овог члаОбуке
на доказују се приликом пријема
за запошљавање
у радни
однос и проверавају се у
току рада.
Доказ о испуњености услова
из става 1, тач. 1) и 4) и става 2
овог члана подносе се уз пријаву
на конкурс, а из става 1 тачка 2)
овог члана пре закључења уговора
о раду. Доказ из става 1. тачка 3)
овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос
ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1
и 2 овог члана или ако одбије да
се подвргне лекарском прегледу у
надлежној здравственој установи.

Унапредите
своје
пословање

образовању, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005).
Уз пријаву се подноси: биографија,
оверена фотокопија дипломе о докторату, списак стручних радова и радови. Под б) VIII степен стручне спреме,
докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64
став 7 Закона о високом образовању,
у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005). Уз пријаву се подноси: биографија, оверена
фотокопија дипломе о докторату, списак стручних радова и радови. Под в)
VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области којој припада ужа
научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 7 Закона о високом образовању, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005). Уз пријаву се подноси биографија, оверена фотокопија
дипломе о докторату, списак стручних

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

ост

Наука и образовање

радова и радови. Под г) У звање асистента бира се студент докторских студија или кандидат који има академски
назив магистра наука из научне области којој припада ужа научна област
и који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00 и који показује смисао за наставни рад. Наведени услови
утврђени су одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005) и Статутом
Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву се
подноси: биографија, списак стручних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми. За сва радна
места рок за пријављивање је 15 дана.

универЗитет у
београду
саобраћајни ФаКултет
Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у
звање и заснивање радног односа

исправКа огласа
универЗитет у
београду
ФилоЗоФсКи ФаКултет
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

предШКолсКа
установа
„чуКариЦа“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Оглас објављен 16.05.2012. године
у публикацији „Послови“, испраДомар-мајстор
вља се за радна места: наставник
страног језика за ужу научну област
2 извршиоца
Енглески језик, на одређено време
од четири године (избор) и наставУСЛОВИ: III/II степен стручне спреник страног језика за ужу научну
област Руски језик, на одређено
ме, мајстор грађевинске струке. Докувреме од четири године (избор), у
ментација коју је потребно доставити:
делу УСЛОВИ, где треба да стоји:
VII/1 степен стручне спреме из уже
молба, оверена фотокопија дипломе
научне области за коју се бира; најIII/II степена стручне спреме, занимање три стручна, односно научна
рада из одговарајуће научне обламање: мајстор грађевинске струке;
сти објављена у часописима или
оверена фотокопија извода из матизборницима са рецензијом (од којих
један може бити замењен стручним
чне књиге рођених, држављанство,
преводом) или објављен уџбеник,
потврда надлежног органа да кандиприручник, речник или монографија; способност за наставни
рад.
дат није под истрагом.
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Доцент за ужу
научну
Национална
служба
област Математика
за запошљавање

Прв
нај
буд
исп

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну
област Друмски и градски
транспорт робе

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука.
ОСТАЛО: Поред наведених услова
кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05) и Статутoм Саобраћајног
факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на
адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
Обуке и субвенције (за запошљавање)

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

Обуке и субв
за запошљав
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оШ „јајинЦи“

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

Шеф рачуноводства
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 и 37 Правилника о
организацији рада и систематизацији
радних места ОШ „Јајинци“. Кандидат
уз пријаву са биографским подацима,
односно радном биографијом дужан је
да достави: диплому о одговарајућем
VI или VII степену стручне спреме,
економског смера, сходно Правилнику
о организацији рада и систематизацији радних места ОШ „Јајинци“; уверење о држављанству РС-не 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. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 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.

хемијсКо-прехрамбена
технолоШКа ШКола
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Наставник информатике и
рачунарства
са 20% радног времена

Наставник математике

са 27,78% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих
услова прописаних Законом о раду
испуњавају и посебне услове утврђене чл. 8 и чл. 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Службени гласник-Просветни гласник РС“, бр. 5/91,
1/92, 1/04, 7/08). Кандидати су дужни
да уз пријаву (са основним подацима о
себи) на конкурс доставе: биографске
податке са кретањем у служби (осим
лица која први пут заснивају радни
однос), оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6
месеци од дана подношења пријаве),
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених (издато после 01.03.2010), оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци од дана подношења пријаве), оверену копију радне књижице,
оверену копију личне карте, оверену
копију уверења о положеном струч-

Потребан професор или апсолвент
енглеског језика
за рад са децом

Предност имају кандидати коју су завршили Филолошки факултет
Универзитета у Београду. Биографију са сликом послати на адресу:
svrdlin@eunet.rs.
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ном испиту-лиценца, уколико је поседује. У поступку одлучивања о избору наставника директор школе врши
ужи избор кандидата, које упућује
на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана
од дана истека рока за подношење
пријава. Претходну проверу психофизичких способности кандидата који
испуњавају услове конкурса извршиће
Национална служба за запошљавање
у Београду, применом стандардизованих поступака, према терминима
које она одреди. Лекарско уверење да
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Уверење из казнене евиденције МУП-а
Србије школа ће прибавити по службеној дужности, по заснивању радног
односа. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености
услова доставити лично или поштом,
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ШКола За диЗајн
теКстила

11000 Београд, Војислава Илића 88
тел. 011/2833-697

Секретар
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер; дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године; да кандидат испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству РС. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентСку
ПредноСт

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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универЗитет у
београду
ФармаЦеутсКи
ФаКултет

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

Асистент за ужу научну
област Токсиколошка
хемија

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.

Асистент за ужу научну
област Микробиологија
са имунологијом и
имунохемијом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски,
медицински или биолошки 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.

Асистент за ужу научну
област Фармацеутска
технологија

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

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.

основна ШКола
„нх синиШа
ниКолајевић“

11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Професор разредне
наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање према
Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у
основној школи, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван за кривична дела из
члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/2009 и 52/2011), да има
држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс доставити доказ о
одговарајућем образовању и уверење
о држављанству. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду подноси лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима.

висоКа Здравствена
ШКола струКовних
студија у београду
11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних
студија, област
Медицина, ужа област
Неуропсихијатрија

са непуним радним временом,
на одређено време до
1/3-допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат медицинских наука, специјализација из неуропсихијатрије.

Предавач, област Јавно
здравље, ужа област
Социјална политика и
здравствена заштита

са непуним радним временом,
на одређено време до
1/3-допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
специјализација из области социјалне рехабилитације, дефектолошки
факултет, искуство у настави 3 године.

Професор струковних
студија, област Медицина

са непуним радним временом,
на одређено време до
1/3-допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из биолошких наука, област
генетике, докторат из медицинских
наука, област генетике, природноматематички
факултет-биологија,
медицински факултет.

Професор струковних
студија, област Маркетинг

са непуним радним временом,
на одређено време до
1/3-допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат економских наука из области
здравственог туризма.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови
предвиђени су Законом о високом
образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних
места. Кандидати који конкуришу за
рад до 1/3 радног времена на одређено време-допунски рад, потребно је
да доставе и сагласност своје матичне
радне организације у којој се налазе
у сталном радном односу. Пријаве на
конкурс, са биографијом, овереним
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове
конкурса, подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „дуле КараКлајић“
Лазаревац
Дула Караклајића 35а
тел. 011/8123-915

Домар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне
спреме, одговарајуће образовање,
сагласно чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверене копије доказа
о степену стручне спреме, извод из
матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење да нису правоснажном пресудом осуђувани за кривична дела која
их чине неподобним за рад у школи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
06.06.2012. | Број 468 |
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оШ „Ђуро стругар“
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 148
тел. 011/2140-414, 2140-126

Наставник историје и
грађанског васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове предвиђене Законом о основама
система образовања и васпитања(„Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уз пријаву на оглас
доставити: доказ о поседовању држављанства РС, оверен препис сведочанства (дипломе) о степену стручне спреме, доказ да против кандидата није
покренут кривични поступак, извод из
матичне књиге рођених, биографију.
Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве
слати на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

универЗитет у
београду
маШинсКи ФаКултет

11000 Београд, Краљице Марије 16

Ванредни професор
за ужу научну област
Ваздухопловство

на одређено време од 5 година

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

Ванредни професор за ужу
научну област Технологија
материјала-Трибологија

на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну
област Технологија
материјала-Машински
материјали и заваривање

на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну
област Технологија
материјала-Машински
материјали 1 и 2 и
Заваривање

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме-мастер, студент докторских студија групе предмета Технологија материјала
и други услови утврђени чланом 72
Закона о високом образовању и чланом 11.5. Статута Машинског факултета.

Асистент за ужу научну
област Производно
машинство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона
о високом образовању и чланом 11.5.
Статута Машинског факултета.

основна ШКола
„иво лола рибар“
Живана Јовановића 1
11308 Бегаљица
тел. 011/8530-378, 8530-717

Наставник математике
са 45 % радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8 став
2 тачке 1 и 2 и чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидат
је у обавези да достави: биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству РС, оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа, а
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима се подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу
школе: Живана Јовановића 1, Бегаљица, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.
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оШ „бановић
страхиња“

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 15
тел. 011/3059-020

Спремачица
УСЛОВИ: Документација коју је
потребно доставити за пријаву на
оглас: извод из матичне књиге рођених, држављанство, доказ о стручној
спреми, копија дипломе, доказ да лице
није осуђивано, лекарско уверење.

универЗитет
уметности
у београду
ФаКултет лиКовних
уметности
11000 Београд, Рајићева 10
тел. 011/2181-214

Уметнички сарадник у
настави за ужу уметничку
област Графика, у Центру
за графику и визуелна
истраживања

за уметничког сарадника у
настави бира се лице које
стиче звање и заснива радни
однос на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом
Факултета и имају способност за рад
у настави. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе
о завршеним редовним студијама,
биографију, библиографију и списак
радова, на формулару који се може
добити у секретаријату Факултета.
Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу радове на основу
којих се може сагледати да ли и како
владају материјом наставног предмета за који конкуришу, и то мапу са 10
оригиналних графичких листова.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима и
радовима подносе се Факултету,
Рајићева 10, од 10,00 до 13,00 сати, у
року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Информације на број телефона: 011/2181-214.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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универЗитет у
београду
ФилолоШКи ФаКултет
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Ванредни професор
за ужу научну област
Германистика, предмет:
Немачка књижевност

на одређено време од 5 година

Ванредни професор
за ужу научну област
Германистика, предмет:
Немачки језик

на одређено време од 5 година

Ванредни професор
за ужу научну област
Хунгарологија, предмет:
Мађарски језик и
књижевност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о
високом образовању и чл. 106 Статута
Филолошког факултета Универзитета
у Београду.

Доцент за ужу научну
област Словакистика,
предмет: Словачка
књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну
област Скандинавистика,
предмет: Скандинавистика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о
високом образовању и чл. 105 Статута
Филолошког факултета Универзитета
у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву
са биографијом, диплому одговарајуће
дисциплине, списак радова и радова,
на наведену адресу Факултета, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

универЗитет у
београду
ШумарсКи ФаКултет

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник (сва звања)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, докторат из уже научне области
за коју се наставник бира, Шумарски
факултет, одсек Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних
ресурса. Избор наставника се врши на
период од 5 година, а редовних професора на неодређено време. Остали
услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Шумарског факултета.
Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из
матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате радова), достављају се
надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у
року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

оШ „бановић
страхиња“

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 15
тел. 011/3059-020, 3543-282

Професор разредне
наставе у боравку

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у
наведеном занимању, у складу са Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат
испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, без обзира на искуство. Документација коју је потребно доставити уз пријаву: оверена фотокопија
дипломе, оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оверена фотокопија),
уверење да лице није осуђивано, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Административнофинансијски радник
УСЛОВИ: административно - финансијски радник са искуством (најмање
три године), IV степен стручне спре-

ме, економска школа, познавање рада
на рачунару. Документација коју је
потребно доставити уз пријаву: извод
из матичне књиге рођених, држављанство, оверена копија дипломе, да лице
није осуђивано и лекарско уверење.

предШКолсКа
установа
„раКила Котаров вуКа“
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Аналитичар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња економска школа-економски
техничар или VI степен стручне спреме, виша економска школа-економиста, са или без радног искуства, да
кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати су обавезни да доставе:
пријаву на конкурс, преглед кретања
у служби са биографским подацима,
уверење о држављанству (оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге венчаних
(оверена фотокопија, не старије од 6
месеци-за кандидате који су променили презиме), оверену фотокопију личне карте (не старије од 6 месеци), уверење да се против њих не води истрага
и да није подигнута оптужница (оригинал, не старије од 6 месеци), оверену
фотокопију дипломе (не старије од 6
месеци), потврду о оствареном радном
стажу (за кандидате који нису радили
у установи, а имају радно искуство).
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

еКономсКотрговинсКа
ШКола

11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-120

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију/CV; оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању
(не старије од 6 месеци); оверену
фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (дозвола за рад, не
старија од 6 месеци, уколико је кан06.06.2012. | Број 468 |
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дидат поседује); уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење о
држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству-не старија од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених-не старије од 6 месеци; лекарско
уверење да има психичку, физичку
или здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Сви кандидати који благовремено
доставе потпуну документацију биће
упућени на психофизичку проверу
способности у Националну службу за
запошљавање Београд, о чему ће бити
накнадно обавештени од стране Економско-трговинске школе.

оШ „диШа ЂурЂевић“
11560 Вреоци, 2. октобар 8
тел. 011/8144-008

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена-дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце); да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од
четири године. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити:
доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверен препис
или оверену фотокопију уверења о
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положеном испиту, односно испиту за
лиценцу; потврду о радном искуству
на пословима образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), доказ
о општој здравственој способности (не
старије од шест месеци-прилаже се
пре закључења уговора о раду), доказ
да кандидат није осуђиван-прибавља
школа по службеној дужности. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број
телефона: 011/8144-008.

пониШтење дела
КонКурса
саобраћајно-техничКа
ШКола
11080 Земун, Цара Душана 262

Конкурс објављен 15.01.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место:
наставник електрогрупе предмета, са 44% радног времена.

саобраћајно-техничКа
ШКола
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник електрогрупе
предмета
са 44% радног времена

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у средњим
школама („Просветни гласник РС“, бр.
5/91, 1/92...5/05, 6/05, 2/07, 11/08 и
др). Кандидат је дужан да уз пријаву
поднесе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда. Документа која се предају не могу бити
старија од 6 месеци. Доказ о испуњености услова здравствене и психофизичке способности кандидата за рад
са децом-лекарско уверење, доставља се пре закључења уговора о раду,
доказе о некажњавању прибавља
установа. Претходну проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Изабрани
кандидати ће пре закључења уговора
о раду бити послати на проверу услова за заснивање радног односа-провера психичке, физичке и здравствене

| Број 468 | 06.06.2012.

способности за рад са децом и ученицима, као и извршена провера из чл.
120 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).

оШ „Краљ алеКсандар I“
11070 Нови Београд
Алексиначких рудара 22
тел. 011/260-38-47

Секретар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. Кандидат
треба да испуњава услове прописане
одредбама чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: фотокопију
дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверење о држављанству
и фотокопију извода из матичне књиге рођених. Извештај о извршеном
лекарском прегледу подноси се пре
закључења уговора о раду, а уверење
о некажњавању школа прибавља од
надлежног органа по службеној дужности.

оШ „станКо марић“

11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5
тел. 011/8409-308
e-mail: stankomaric@gmail.com

Професор хемије

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег
образовања: високо образовање стечено на студијама другого степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање; стечено звање: дипломирани хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани
хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој,
дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар, смер хемијско
инжењерство, професор биологије и
хемије, професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани
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хемичар-професор хемије; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3.
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4.
поседовање држављанства Републике Србије; 5. непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом.
Докази о испуњености услова наведени под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс, док доказ о испуњености
услова под тач. 2 изабрани кандидат
подноси приликом закључивања уговора о раду. Услов наведен под тач. 3
прибавља установа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: молбу са кратким биографским подацима, извод из
матичне књиге рођених, доказ о држављанству РС (уверење о држављанству-не старије од 6 месеци), оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење надлежног суда
да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, уколико је
кандидат исти положио. Сва документа приложена уз молбу морају бити у
оригиналу или у овереној фотокопији.
Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8
дана од дана истека рока за подношење пријава. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од
8 дана од дана добијања мишљења
органа управљања, у складу са чл.
130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду подноси лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе,
на горенаведени број телефона.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн
одговор
нА зАхтеве клијенАтА

оШ „стари град“

11000 Београд, Херцег Стјепана 7
тел. 011/3391-118

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница. Доказ
о испуњењу услова здравствене и
психофизичке способности-лекарско
уверење доставља се пре закључења
уговора о раду. Доказ о некажњавању
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „владимир наЗор“
11000 Београд
Милана Мијалковића 11
тел. 011/2571-757

Наставник физике

са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема
у траженом занимању, а у свему према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места за запослене у основној школи; да
кандидат испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Све ближе
информације о условима огласа могу
се добити у секретаријату школе, на
број телефона: 011/2571-757.

бор

средња ШКола
„свети сава“

19320 Кладово, Младости 1
тел. 019/801-274, 803-335
е-mail: gimnazija@kladovonet.com

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена основна школа; остали услови у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
Уз пријаву доставити: оверене копије
сведочанства о завршеној основној
школи и уверења о држављанству.
Доказ о неосуђиваности из става 1
тачка 3 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат по
конкурсу, приликом склапања уговора
о раду. Непотпуне, неблаговремене и
неодговарајуће пријаве неће се узети
у разматрање.

техничКи ФаКултет
бор

19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Универзитетски наставник
за ужу научну област
Хемија, хемијска
технологија и хемијско
инжењерство
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника
на Универзитету у Београду, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне
спреме, докторат техничких наука из
научне области техничких наука, са
завршеним техничким факултетом.
Остали услови утврђени су одредбом чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010)
и чл. 99, 100 и 103 Статута Техничког
факултета у Бору, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника
на Универзитету у Београду. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњавању
услова конкурса достављају се на
адресу Факултета. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања.

основна ШКола
„велимир
марКићевић“

19250 Мајданпек, Светог Саве 39
тел. 030/581-138, 588-105

Наставник српског језика
са 95% радног времена, на
одређено време до повратка
одсутне запослене

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о поседовању одговарајућег високог образовања, према
Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника
у основној школи и чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству
РС. Остали услови за пријем лица у
радни однос доказиваће се у складу
са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи сву
потребну документацију потребну за
заснивање радног односа у школи.
06.06.2012. | Број 468 |
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гњилане

поновљени КонКурс
предШКолсКа
установа
„ЂурЂеваК“ врбоваЦ
38263 Врбовац

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 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 утврђивао високо образовање до
10. септембра 2005. године), за васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценца); да
кандидат испуњава услове прописане
у 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 члана 8 став 3 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. Директор се
бира на период од четири године.
Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о
држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држаљанству); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду о
радном искуству; преглед кретања
у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације
о конкурсу могу се добити код административно-финансијског
радника
Предшколске установе.

26

основна ШКола
„проФ. др недељКо
КоШанин“
Девићи
32254 Вионица, Ивањица
тел. 032/688-009

Административнофинансијски радник

са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
одговарајућег занимања. Кандидати
треба да испуњавају законске услове
за пријем у радни однос, према члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о
врсти стручне спреме за рад у основној школи. Пријаве слати на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

јагодина

оШ „вуК КараЏић“
35237 Ресавица, 6. август 21
тел. 035/627-270, 627-535
e-mail: skolaresavica@ptt.rs

Директор

оШ „бранКо
радичевић“

на период од четири године

35254 Поповац
тел. 035/541-040

Ложач
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне
услове: да има одговарајуће образовање - III, IV или V степен стручне
спреме и да испуњава остале услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
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. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
у школи подноси се пре закључења
уговора о раду.

пу „дечја радост“
35210 Свилајнац

Васпитач-приправник

на одређено време до две
године, ради оспособљавања
за самосталан рад у струци и
стицања лиценце
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају звање
васпитача предшколског образовања
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и васпитања, стечено одговарајућим
високим обазовањем на студијама
првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године
или вишим образовањем; да испуњавају услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања психичка. Уз пријаву доставити: биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Проверу психофизичких
способности кандидата врши надлежна служба за запошљавање. Уверење
о здравственој способности изабрани
кандидат доставиће након доношења
одлуке о избору, а пре закључивања
уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе доказе о
испуњености наведених услова: извод
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном стручном, односно
испиту за лиценцу, уверење-потврду
да се не води кривични и истражни
поступак, потврду о радном искуству,
лекарско уверење (подноси се пре
закључења уговора о раду), преглед
кретања у служби са биографским
подацима, доказе о својим стручним и
организационим способностима. Наведена документа не могу бити старија
од шест месеци од издавања истих.
Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Заинтересована лица пријаве на конкурс могу да
доставе лично, сваког радног дана, од
08,00 до 14,00 часова, у секретаријату школе или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора школе“.
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КиКинда

сенћансКа гимнаЗија
Главни трг 12, 24400 Сента
тел. 024/811-751
e-mail: gimnazija@sksyu.net

Наставник рачунарства и
информатике
Наставник ликовне културе
са 70% радног времена

Школски педагог

Асистент за ужу научну
област Болести зуба

дело на казну затвора од најмање 6
месеци; диплома о стеченом образовању. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.

Асистент за ужу научну
област Физиологија

оШ „ШарсКи одред“

на одређено време од 36
месеци
2 извршиоца

на одређено време од 36
месеци

Сарадник у настави за ужу
научну област Дечија и
превентивна стоматологија

са 50% радног времена

на одређено време од 12
месеци

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање мађарског језика. Кандидат уз
пријаву треба да достави уверење о
стеченом образовању и уверење да
је држављанин Републике Србије.
За изабраног кандидате ће установа
прибавити уверење о некажњавању.
Уверење о здравстевној способности ће приложити кандидат који буде
изабран по расписаном конкурсу, а
пре потписивања уговора о раду.
Пријаве на конкурс слати на адресу
школе: Сенћанска гимназија, Главни
трг 12, 24400 Сента - препорученом
поштом. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: За наставнике: у звање
наставника може бити изабрано лице
које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност за наставни рад. У звање
доцента може бити изабрано лице које
има научни назив доктора наука и има
научне и стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима
са рецензијама. За асистенте: у звање
асистента бира се студент докторских
студија или кандидат који има академски назив магистра наука и који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који показује смисао за наставни
рад. Изузетно, за наставу на клиничким предметима високошколска установа бира у звање асистента лице са
завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. За сараднике у
настави: у звање сарадника у настави на студијама првог степена бира
се студент дипломских академских
или специјалистичких студија који
је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање
осам. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Медицинског факултета у Приштини.
Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

КосовсКа миТровица

универЗитет у
приШтини
медиЦинсКи ФаКултет
38220 Косовска Митровица
Чика Јовина бб
тел. 028/422-154

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Хирургија-анестезиологија
на одређено време од 60
месеци

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Болести зуба
на одређено време од 60
месеци

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Стоматолошка протетика
на одређено време од 60
месеци

оШ „Краљ милутин“
38205 Косовска Грачаница
тел. 038/64-079

Наставник разредне
наставе

комбиновани рад, за рад у
истуреном одељењу у Кишници

Помоћно техничко особљехигијеничар
УСЛОВИ: степен стручне спреме за
наведено радно место према Правилнику о врсти и степену стручне спреме
и Правилнику о систематизацији радних места; уверење о држављанствуне старије од 6 месеци; уверење да
кандидат није осуђиван за кривично

Севце, 31157 Брезовица
тел. 0290/74-200

Директор

на мандатни период од 4
године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за директора школе који су
предвиђени у чл. 58 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, чл. 61 Статута ОШ „Шарски
одред“ у Севцу и Правилником о организацији и систематизацији радних
места у ОШ „Шарски одред“ у Севцу.
Поред пријаве на конкурс, са кратком биографијом, доставити следећа
документа: оверен препис дипломе о
стеченом високом образовању, оверен препис дозволе за рад (лиценце)
за наставника, васпитача или стручног
сарадника, доказ о положеном испиту за директора установе, потврду о
дужини радног стажа (најмање пет
година радног стажа у области образовања и васпитања, након стицања
одговарајућег високог образовања),
оверен препис уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци), оверен препис извода из матичне књиге
рођених, лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци),
уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пошто су наведена
кривична дела у надлежности основних и виших судова, потребно је доставити уверења из истих судова (не
старије од 6 месеци). Кандидат који
буде изабран за директора ступиће на
дужност 01.09.2012. године, уколико
министар просвете и науке да сагласност на избор. Мандат директора траје
4 године и почиње да тече од дана
ступања на дужност. Стамбено питање
кандидата који буде изабран није
решено. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремено достављена документација и документација
која није потпуна неће се разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично,
сваког радног дана у седишту школе
у Севцу или препорученом поштом, на
горенаведену адресу. За све додатне
информације обратити се управи школе, на горенаведени број телефона.
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оШ „аЦа маровић“
сШЦ „свети сава“
38210 Косово Поље

Наставник предмета Од
играчке до рачунара
за 5 наставних часова

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове стручне спреме предвиђене
Правилником о врсти стручне спреме
наставника који изводе образовноваспитни рад из изборних програма у
основној школи. Уз пријаву доставити:
диплому или оверену фотокопију, уверење о стручном испиту-лиценца, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре ступања на посао. Кандидати у ужем кругу, пре одлучивања о избору, дужни
су да прођу проверу психофизичких
способности за рад са ученицима, коју
врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Некомплетне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Пријаве доставити лично
или слати на горенаведену адресу.

оШ „радоШ тоШић“
38334 Осојане, Осојане бб
тел. 063/8640-493

Професор биологије
са 37,5% норме часова

Ноћни стражар
Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву треба
да доставе: оверену копију дипломе,
уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Пријаве на
конкурс и доказе о испуњености услова слати на адресу школе.

оШ „радоШ тоШић“
38334 Осојане

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, наставник, педагог или психолог,
положен испит за директора школе (правилник о полагању испита за
директора није донет, изабрани кандидат има обавезу да испит положи у
законском року), поседовање лиценце, односно положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога, најмање пет година рада у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања,
држављанство Републике Србије, да
кандидат није осуђиван правоснажном
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судском пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са ученицима. Кандидат уз пријаву
треба да достави следеће доказе: оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању лиценце за наставника или
стручног сарадника, потврду да има
најмање пет година рада у области
образовања и васпитања, биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, уверење о држављанству
Републике Србије. Пријаве на конкурс
доставити поштом, на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана.

К ра г У ј е в а ц

оШ „милан
благојевић“

34310 Топола, Наталинци
тел. 034/532-600, 821-191

Наставник историје

са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Одлука о избору кандидата
по објављеном конкурсу донеће се у
складу са чл. 130 Закона о основама
система образовања и васпитања. Сва
додатна обавештења могу се добити
на бројеве телефона: 034/532-600 и
821-191.

медиЦинсКи ФаКултет

еКономсКи ФаКултет

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

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

Сарадник у настави за ужу
научну област Хирургија

Наставник у звање
ванредног професора или
редовног професора за
ужу научну област Општа
економија и привредни
развој, наставни предмети:
Менаџмент у спољној
трговини и Основи
међународне трговине

на одређено време 1 година
7 извршилаца

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.

Сарадник у настави
за ужу научну област
Фармацеутска хемија

на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен фармацеутски или
природно-математички факултет, са
укупном просечном оценом најмање
08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар фармацеутских,
односно природно-математичких наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације.
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 публикација. Конкурсну документацију доставити и у електронској
форми. Рок за пријаву је 15 дана.
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на одређено време 5 година,
односно на неодређено време

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће научне
области и други општи, педагошки и
посебни услови прописани Законом о
високом образовању, Статутом и другим актима Факултета и Универзитета
у Крагујевцу.

Наставник у звање
ванредног професора
за ужу научну област
Менаџмент и пословна
економија, наставни
предмет: Комерцијално
познавање робе

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора
економских или технолошких наука
одговарајуће научне области и други
општи, педагошки и посебни услови
прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
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Наставник у звање
ванредног професора
за ужу научну област
Рачуноводство, ревизија
и пословне финансије,
наставни предмет: Ревизија
финансијских извештаја
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће научне
области и други општи, педагошки и
посебни услови прописани Законом о
високом образовању, Статутом и другим актима Факултета и Универзитета
у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента
или ванредног професора
за уже научне области
Статистика и информатика
и Менаџмент и пословна
економија, наставни
предмети: Операциона
истраживања и Теорија
одлучивања
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће научне
области или научни степен доктора
природно-математичких наука одговарајуће научне области и други општи,
педагошки и посебни услови прописани Законом о високом образовању,
Статутом и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента
за ужу научну област
Статистика и информатика,
наставни предмет:
Операциона истраживања
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће научне
области или научни степен доктора
природно-математичких наука одговарајуће научне области и други општи,
педагошки и посебни услови прописани Законом о високом образовању,
Статутом и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању услова
конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чл. 62 став 3 Закона
о високом образовању и чл. 125е став
1 Статута Универзитета у Крагујевцу.
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком: „За
конкурс“, доставити на горенаведену
адресу.

универЗитет у
КрагујевЦу
природноматематичКи
ФаКултет
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну
област Атомска,
молекуларна и оптичка
физика

у Институту за физику
Факултета, на одређено време
5 година

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

Обука за
активнО
тражење
пОсла

КрУшевац

средња ШКола
37220 Брус
тел. 037/825-167

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене
запослене због породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: висока школска спрема,
општи услови прописани Законом о
раду, као и услови из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и гимназији и Правилника о систематизацији радних места
у Средњој школи у Брусу. Уз пријаву потребно је доставити: диплому о
стручној спреми (висока стручна спрема), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, лекарско
уверење (не старије од 6 месеци),
где стоји да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са ученицима и уверења основног
и вишег суда да кандидат није под
истрагом. Сва ова документа (у оригиналу или оверене фотокопије) потребно је доставити у року од 8 дана од
дана објављивања огласа.

предШКолсКа
установа
„пахуљиЦе“

37220 Брус, Јосифа Панчића бб

Хигијеничар
УСЛОВИ: НК радник, психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом (доказ се подноси пре закључивања уговора о раду), држављанство
РС, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља установа). Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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лесКовац

оШ „бора станКовић“
16211 Губеревац
тел. 016/788-442

Библиотекар

са 50% радног времена, за рад
у Губеревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
да кандидат има одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 9/09 и 3/10); да испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету; извод
из матичне књиге рођених. Пријаве на
конкурс, са потребном документацијом
о испуњености услова, доставити лично или на адресу школе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Одлука
о избору кандидата биће донета у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 016/788-442.

оШ „браћа
миленКовић“

Село Шишава, 16210 Власотинце

Директор

на мандатни период од 4
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају
одговарајуће образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од
10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњавају услове за
наставника основне школе, за педагога, психолога, дозвола за рад, обука и
положен испит за директора установе
и најмање 5 година радног искуства
у установи на пословима образовања
и васпитања, наког стеченог одговарајућег образовања; да испуњавају
услове прописане у чл. 120 Закона о
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основама система образовања и васпитања; кандидат је дужан да након
прописивања програма испита за
директора који доноси министар просвете и науке исти положи у законом
предвиђеном року. Уз пријаву на конкурс кандидати за директора школе у
обавези су да доставе: оверену фотокопију дипломе или уверење о стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(лиценца), потврду да имају најмање
5 година радног искуства у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, биографију са кратким прегледом кретања у служби. Доказ да
кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење којим се потврђује здравствена способност кандидат подноси
након закључивања уговора о раду.
Сва документа морају бити у оригиналу или оверене фотокопије, не старије
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „Зенељ хајдини“
Тупале, 16240 Медвеђа
тел. 064/3394-331

ниш

природноматематичКи
ФаКултет

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

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

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме
(дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четаири
године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године; да кандидат испуњава
услове за наставника школе, за педагога и психолога, дозвола за рад, обука
и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да кандидат испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси:
биографске податке, односно радну
биографију; оверен препис дипломе
о завршеном одговарајућем високом
образовању; оверен препис уверења
о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области
образовања; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење
о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење да
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има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу школе. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
064/3394-331. Настава се изводи на
албанском језику.

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

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

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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основна ШКола
„десанКа
маКсимовић“
18250 Чокот
тел. 018/4265-100

Помоћни радникхигијеничар
УСЛОВИ: завршена основна школа;
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ти за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор српског
језика и књижевности у одељењима
за националне мањине. Уз пријаву
доставити: диплому о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених.
Уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања-прибавља установа
по службеној дужности. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

основна ШКола
„десанКа
маКсимовић“

предШКолсКа
установа
„лане“

18225 Катун
тел. 018/610-888

18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Професор српског језика

Спремачица

са 99% радног времена, за
рад у издвојеном одељењу у
Горњем Крупцу

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној
настави може да изводи лице са високом стручном спремом за предмет српски језик - члан 3 став 1 Правилника
о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 4/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10): професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;
професор југословенске књижевности
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима;
дипломирани филолог за српски језик
и књижевност; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима; професор српскохрватског језика и опште лингвистике;
професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима; професор
српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима; дипломирани филолог српске књижевнос-

УСЛОВИ: завршена основна школа;
психичка, физичка и здравствена способност за рад. Кандидат уз пријаву
треба да достави: оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној
школи; оверену фотокопију уверења
о држављанству; оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених/
венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља
установа). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

оШ „добрила
стамболић“

18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Помоћни радник
УСЛОВИ: завршена основна школа; да
кандидат испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидат уз
пријаву треба да достави: сведочанство о завршеној основној школи, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.

нови сад

универЗитет
у новом саду
ФаКултет спорта и
ФиЗичКог васпитања
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188

Наставник (сва звања) за
ужу област Биомедицинске
науке у спорту и физичком
васпитању
УСЛОВИ: услови за избор у звање
утврђени су Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/95), Статутом и Правилником о
организацији и систематизацији послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником
о ближим условима за избор у звање
наставника. Кандидати уз пријаву
достављају: оверену копију дипломе
доктора наука из одговарајуће научне области, биографију са неопходним елементима за писање Извештаја,
списак стручних и научних радова, као
и саме радове.

универЗитет
у новом саду
ФилоЗоФсКи ФаКултет
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну
област Германистика
(немачка књижевност)
Асистент за ужу научну
област Германистика
(немачки језик)
Сарадник у настави
за ужу научну област
Германистика
Наставник (сва звања)
за ужу научну област
Педагогија
Асистент за ужу научну
област Педагогија
3 извршиоца

Наставник (сва звања)
за ужу научну област
Психологија
06.06.2012. | Број 468 |
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Наставник (сва звања)
за ужу научну област
Романистика
2 извршиоца

Асистент за ужу научну
област Романистика
Виши лектор за ужу научну
област Романистика
Наставник (сва звања)
за ужу научну област
Румунистика
Наставник (сва звања)
за ужу научну област
Русистика (руски језик)
Наставник (сва звања) за
ужу научну област Српски
језик и лингвистика
УСЛОВИ: Услови за избор у звање и
заснивање радног односа са наставницима и сарадницима предвиђени су Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05), Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета у
Новом Саду и Статутом Филозофског
факултета у Новом Саду. Уз пријаву
на конкурс кандидати достављају: ако
се пријављују на конкурс за сарадника: оверену фотокопију дипломе
о завршеним студијама; потврду да
су студенти мастер академских студија; биографију састављену на основу упитника које се може преузети са
веб-сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/
факултет/формулари за писање реферата, извештај за избор у звање сарадника); податке о досадашњем раду;
списак стручних и научних радова,
као и саме радове; ако се пријављује
на конкурс за наставника-универзитетског професора: оверену фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на основу упитника
које се може преузети са веб-сајта
Факултета
(www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари за писање реферата,
образац пријаве на конкурс за избор
у звање универзитетског наставника);
податке о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова, као и саме
радове; ако се пријављују на конкурс
за избор у звање наставника страног
језика, наставника вештина или вишег
наставника вештина: оверене фотокопије диплома; биографију састављену
на основу упитника које се може преузети са веб-сајта Факултета (www.
ff.uns.аc.rs/факултет/формулари
за
писање реферата, извештај за избор
у звање наставника вештина и настав-
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ника страног језика); податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и саме радове. Рок за
пријављивање је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

универЗитет
у новом саду
пољопривредни
ФаКултет
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8
тел. 021/4853-280

ФаКултет техничКих
науКа

Пројект менаџер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет; 5 година радног искуства у струци, од тога
најмање 2 године у страној компанији
или у компанији са већинским страним
капиталом; знање писаног и говорног
енглеског језика; Б2 са међународним сертификатом и пасивно знање
још једног страног језика (немачки,
француски или италијански); познавање рада на рачунару (Word, Еxcel,
PowerPoint, Интернет); возачка дозвола „Б“ категорије. Предвиђен је пробни рад 3 месеца.

средња медиЦинсКа
ШКола „КоЗма и
дамјан“
21460 Врбас, Његошева 2

Директор

на период 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника, педагога и психолога; дозвола за рад-лиценца (положен стручни испит); обука и положен
испит за директора установе; најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања;
да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву
поднети следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о поседовању дозволе-лиценце за рад, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (ако нема
положен испит за директора, изабрани кандидат је дужан да га положи у
року од годину дана од дана ступања
на дужност), уверење о радном стажу
у области образовања и васпитања,
извод из матичне књиге рођених,
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (доставља се приликом
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закључења уговора о раду), уверење
о некажњавању у складу са чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља
школа службеним путем), уверење о
држављанству РС, радну биографију
са предлогом програма рада школе у
наредне 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно
научну област Графичко
инжењерство и дизајн
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке струке-дипломирани
инжењер мастер, радно искуство у
настави најмање две године, уписане
докторске студије и услови прописани
чл. 72 Закона о високом образовању.
Приложити: молбу за избор у звање и
пријем у радни однос (навести прецизан назив уже научне области), доказе
о испуњености услова конкурса, краћу
биографију, фотокопије диплома,
доказ о држављанству, списак објављених научних радова, књига и саме
радове. Пријаве слати на горенаведену адресу. Комисија ће разматрати
само благовремене и потпуне пријаве.
Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања.

правни ФаКултет
у новом саду
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент за ужу научну
област Јавноправну,
наставни предмет: Управно
право
на одређено време пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет са VIII степеном стручне спреме, доктор правних
наука. Услови за избор предвиђени су Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), Статутом
Универзитета, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Стату-
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том Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву
кандидат треба да приложи: краћу
биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству,
диплому о завршеном правном факултету, диплому или уверење о научном
степену доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак својих научних радова и по један
примерак тих радова. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

панчево

елеКтротехничКа
ШКола
„ниКола тесла“

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел/факс: 013/352-615

Наставник групе предмета
електротехника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани инжењер електротехнике, смер за електронику и телекомуникације.

Наставник француског
језика и књижевности
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
професор француског језика, дипломирани филолог француског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу
биографију са кретањем у служби,
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте
са пријавом пребивалишта. Кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду дужан је да достави уверење о здравственој способности за
рад са децом и ученицима, не старије
од шест месеци. Кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности. Право
учешћа на конкурсу има кандидат који
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
о чему ће школа прибавити доказ.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаву са неопходном документацијом послати на горенаведену адресу. Информације на број телефона:
013/352-615.

оШ „милоШ ЦрњансКи“
26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88
тел. 013/659-168

Наставник физике

предШКолсКа
установа
„Колибри“

26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

са 30% радног времена (6
часова наставе недељно), на
одређено време до повратка
запосленог са дужности
директора школе у првом
мандату

Педагог

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основа технике, дипломирани педагог за
физику и основе технике, професор
физике и математике, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну
школу, професор физике и основе технике за основну школу, дипломирани
физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије
за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу, дипломирани физичар
за општу физику, дипломирани физичар за теоретску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање, дипломирани астроном. Кандидат треба
да испуњава услове утврђене чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(извод из матичне књиге рођених или
уверење о држављанству-оригинал
или оверену фотокопију не старију од
6 месеци), оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о положеном стручном испиту (ако поседује), уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања-прибавља школа,
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности-доставља кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријаве доставити у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање:
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године (дипломирани педагог); 2.
да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са
децом; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
доказ о траженом образовању (фотокопија дипломе) и уверење о држављанству Републике Србије. Доказ из
тач. 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду, а доказ из тач. 3 прибавља установа. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса, са
назнаком: „За конкурс“, слати на горенаведену адресу.

Обука за
активнО
тражење
пОсла

са 25% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета

оШ „миШа стојКовић“
26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-015

Наставник математике

за 12 часова недељно (67%
радног времена), на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
према Правилнику 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, 4/2008, 6/2008,
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009 и 3/2010), чл. 3 став 1 под
10, односно висока стручна спрема и
звање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар
за рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар;
професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за мате06.06.2012. | Број 468 |
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матику економије; професор информатике-математике;
дипломирани
математичар-астроном; дипломирани
математичар-примењена математика,
дипломирани информатичар; да кандидат испуњава услове прописане у чл
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве са
биографским подацима, на конкурс у
оригиналу или у овереној фотокопији
приложити: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству-не
старије од 6 месеци и диплому.

Наставник физике

за 12 часова недељно (60%
радног времена)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
према Правилнику 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, 4/2008, 6/2008,
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009 и 3/2010), чл. 3 став 1 под
9, односно висока стручна спрема и
звање: професор физике; дипломирани физичар; професор физике и
хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за
физику и основе технике; професор
физике и математике; дипломирани
астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије
за основну школу; професор физике
и основа технике за основну школу;
дипломирани физичар за примењену
физику; професор физике за средњу
школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани
педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика; да кандидат
испуњава услове прописане у чл 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве са
биографским подацима, на конкурс у
оригиналу или у овереној фотокопији
приложити: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству-не
старије од 6 месеци и диплому.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са траженом документацијом, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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пироТ

пријепоље

гимнаЗија
„свети Кирило и
методије“

оШ „свети сава“
36315 Баре
тел. 020/484-009

18320 Димитровград
Кирила и Методија 12
тел. 010/362-163

Педагог

са 40% норме

Наставник француског
језика и књижевности

на одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета, за 18 часова недељно
(100% норме)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност. Кандидати треба да испуњавају и услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе: уверење о држављанству, лекарско уверење, диплому
(оригинал, оверен препис или оверену
фотокопију) о стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених и уверење
да се против њих не води кривични
и истражни поступак. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Ближе
информације могу се добити на број
телефона: 010/362-163.

пож аревац

пониШтење огласа
оШ „слободан јовић“
12256 Волуја

Оглас објављен 30.05.2012. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место:
наставник верске наставе, за 40%
радног времена (8 часова недељно). У осталом делу оглас остаје
непромењен.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи и да испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству.
Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.

пониШтење КонКурса
оШ „10. оКтобар“
Доње Бабине, 31300 Пријепоље

Конкурс објављен 16.05.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место:
наставник историје и географије,
са 14 часова (70% радног времена), и то: за историју 7 часова (35%) и географију 7 часова (35%), на одређено време до
повратка радника са боловања.

проКУпље

исправКа огласа
медиЦинсКа ШКола
„др алеКса савић“

пониШтење КонКурса
оШ „Ђура јаКШић“

18400 Прокупље
Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

Поништава се конкурс за радно
место: наставник српског језика,
на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, објављен 08.02.2012. године у публикацији „Послови“, као и измене истог објављене 21.03.2012.
године.

Оглас објављен 23.05.2012. године у публикацији „Послови“,
мења се за радно место: професор физичког васпитања, и треба да гласи: професор физичког
васпитања, на одређено време
до повратка запосленог са функције директора. Оглас је отворен
5 дана од дана објављивања.

12308 Орешковица
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смедерево

оШ „вуК КараЏић“
11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-155, 771-433

Наставник разредне
наставе

на одређено време до повратка
запосленог са дужности
директора школе, а најкасније
до 14. маја 2016. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају
одговарајуће образовање за наставнике
основне школе, 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, као и да
испуњавају остале услове за пријем у
радни однос из члана 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања. Кандидати подлежу провери
психофизичких способности, коју врши
организација за запошљавање (доставити фотокопију личне карте). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
приложе: радну биографију, уверење
о држављанству РС и диплому о стеченом образовању, оригинал или оверену
копију-не старије од 6 месеци. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

техничКа ШКола
11300 Смедерево
Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Руковалац централног
грејања-електроинсталатер
УСЛОВИ: Квалификовани радникелектроинсталатер, са положеним
стручним испитом за вршење послова
на поменутом радном месту, а према
Правилнику о систематизацији радних
места Техничке школе у Смедереву. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију сведочанства и дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за руковаоца котлова, уверење
о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат
није осуђиван по службеној дужностиприбавља школа. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности доставља се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

Чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију сведочанства и дипломе о завршеној школи,
уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да
кандидат није осуђиван по службеној дужности-прибавља школа. Доказ
о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности доставља се
пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

оШ „херој срба“
11314 Осипаоница
Кнез Михајлова бб
тел. 026/751-071

гласник РС-Просветни преглед“, бр.
3/2010). Уз пријаву поднети: уверење
или оверену фотокопију одговарајуће
дипломе; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству.
Пријаве се подносе на адресу школе.
Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања.

сремсКа миТровица

пониШтење огласа
оШ „милоШ ЦрњансКи“
22427 Хртковци, Школска 5
тел. 022/455-038
e-mail: skolamchrtkovci@gmail.com

Оглас објављен 26.04.2012. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место:
наставник руског језика. Остале
одредбе огласа су непромењене.

Наставник ликовне културе
на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за 50% радног
ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове сходно одредбама члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе:
оверену копију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству
РС. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

сомбор

оШ „бранКо
радичевић“

25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361

Наставник руског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства ради неге детета, са
78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати трба да испуњавају опште услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09) и чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.

основна ШКола
„милиЦа
стојадиновић
српКиња“

22408 Врдник, Бошка Сремца бб
тел. 022/465-074

Директор

на мандатни период од 4
године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, стечено на студијама
другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од
10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; дозвола за
рад-лиценца (положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога); најмање 5 година рада у школи на
пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат испуњава услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену копију дипломе о завршеном високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту-лиценци; потврду о
раду у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); биографске податке са прегледом
06.06.2012. | Број 468 |

35

кретања у служби или радном биографијом; прилоге којима доказује своје
стручне, педагошке, организационе и
друге способности. Рок за пријаву је
15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

сУбоТица

предШКолсКа
установа
„наШа радост“

24000 Суботица, Антона Ашкерца 3
тел. 024/646-417

Васпитач

на одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства, са 97% радног
времена
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
звање: васпитач са завршеним високим образовањем на студијама првог
степена, високим образовањем на студијама другог степена или студијама у
трајању од три године или VI степен
стручне спреме, са завршеним вишим
образовањем, 1 година радног искуства.

Васпитач

на одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства, са 97% радног
времена, за рад у одељењима
на мађарском језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
звање: васпитач са завршеним високим образовањем на студијама првог
степена, високим образовањем на студијама другог степена или студијама у
трајању од три године или VI степен
стручне спреме, са завршеним вишим
образовањем, 1 година радног искуства, знање мађарског језика.

Медицинска сестраваспитач

на одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства, са 97% радног
времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
звање: медицинска сестра-васпитач,
са завршеном средњом медицинском
школом, смер медицинска сестра-васпитач.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може бити примљено лице које
испуњава услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверен
препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о
држављанству Републике Србије.
Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са децом кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван за наведена
кривична дела прибавља установа.
Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за запошљавање, пре закључења уговора о
раду. Пријаве на оглас са доказима о
испуњавању услова подносе се у року

од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир.

шабац

основна ШКола
„Краљ алеКсандар
КараЂорЂевић“

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају
испуњавати и посебне услове, прописане Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), Законом о основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009,
3/2010). Докази који се прилажу уз
пријаву: оверена фотокопија дипломе; оверена фотокопија уверења о
држављанству. Документа уз пријаву
на конкурс слати у овереној фотокопији, јер се иста не враћају. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве
неће се узимати у разматрање.

посао се не чека,
посао се тражи
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учитељсКи ФаКултет

Сарадник у настави за ужу
научну област Методика
наставе математике

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Српски језик

Сарадник у настави за ужу
научну област Методика
наставе познавања
природе и друштва

Ужице
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
стечен научни назив доктор филолошких наука.

Асистент за ужу
област Педагогија

научну

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, стечен академски назив магистар
педагошких наука.

Асистент за ужу научну
област Методика
наставе српског језика и
књижевности

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија
на Методици наставе српског језика и књижевности (који је претходне
нивое студија завршио на учитељском
факултету), са просечном оценом најмање 08,00 и који показује смисао за
наставни рад.

на одређено време од 1 године

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу
научну област Методика
наставе ликовне културе

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне академске студије на учитељском факултету,
са укупном просечном оценом најмање
08,00 и уписане дипломске академске
студије, на одређено време од 1 године,
уз могућност продужења за још једну
годину.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих
услова прописаних Законом о високом
образовању и Статутом Учитељског
факултета у Ужицу, морају поднети
доказ о неосуђиваности за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској
установи. Пријаве са потпуном документацијом подносе се на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир.

основна ШКола
„саво јовановић
сирогојно“
31207 Сирогојно
тел. 031/3802-002

Рачуноводствени радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
економски смер. Кандидати треба да
испуњавају услове прописане чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми; уверење о држављанству-не старије од 6 месеци. Ближе информације на број телефона:
031/3802-059.

предШКолсКа
установа
„олга јовичић рита“
31210 Пожега, Светосавска 9
тел. 031/812-341

Домар
УСЛОВИ: КВ радник, IV или III степен стручне спреме, машинске струке;
положен возачки испит; стручна оспособљеност за самостално обављање
делатности занимања електроструке. Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Пријаве се подносе лично

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
ПредузетНичке идеје
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Наука и образовање

или поштом, на горенаведену адресу.
Уз пријаву на конкурс поднети: краћу
животну и радну биографију; диплому о стеченом образовању у овереној
фотокопији; диплому или сертификат
о стручној оспособљености за самостално обављање делатности занимања електроструке у овереној фотокопији; фотокопију возачке дозволе;
уверење о држављанству. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Кандидат ће
бити писмено обавештен о избору.

в ра њ е

средња ШКола
„сеЗаи сурои“

17520 Бујановац
Светозара Марковића бб
тел. 017/653-826

Наставник српског језика
3 извршиоца

Наставник српског језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има
одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке
студије, специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о висо-

ком образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, одговарајући факултет. Кандидат поред
општих услова утврђених Законом о
раду треба да испуњава и услове из
члана 120 став 1-4 и став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11). Кандидати морају имати
доказ-потврду о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад
(албански језик). Уз пријаву поднети: доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис дипломе или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми); уверење о држављанству
Републике Србије; доказ/потврду о
знању језика (подноси се уз пријаву
на конкурс); уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о
раду); доказ о неосуђиваности (прибавља школа). Уверење о психофизичкој способности се доставља након
теста код Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Кандидати подносе комплетну документацију, у наведеном

року, на адресу школе. Непотпуна и
неблаговремено приспела документација неће се узети у разматрање.
Напомена: Настава у школи изводи се
на албанском језику.

оШ „али беКтаШи“

17520 Бујановац, Село Несалце

Професор физичког
васпитања

са краћим радним временом
(13 часова недељно)

УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године. Када се образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине, у овом случају
на албанском језику, лице мора да има
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Директор доноси одлуку о избору кандидата
у року од осам дана од дана добијања
мишљења органа управљања. Некомплетна документација и пријаве које
стижу са закашњењем неће се разматрати. Настава у школи се изводи на
албанском језику.

Клубови за
тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код
свог саветодавца
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оШ „бора станКовић“
17524 Кленике
Општина Бујановац
тел. 017/58-119

Професор разредне
наставе

на одређено време до повратка
запосленог са функције

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат треба да испуњава
услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву кандидат подноси следеће
доказе: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију-не старије од
6 месеци), оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење се подноси пре закључивања
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Директор
школе врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам
дана од дана истека рока за подношење пријаве. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и учени-

цима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана добијања резултата провере, директор прибавља мишљење
органа управљања. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од
дана добијања мишљења органа управљања. Рок за пријављивање 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве уз потребну документацију слати на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Зајечар

пониШтење КонКурса
оШ „хајдуК вељКо“

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб
тел. 019/440-116
Конкурс објављен 16. маја 2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место:
наставник математике, на одређено време ради замене запослене
одсутне преко 60 дана, за рад у
матичној школи.

Зрењанин

средња ШКола
„вуК КараЏић“
23240 Сечањ
тел. 023/841-035

Секретар

са 60% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године. Уз пријаву на кон-

курс кандидат треба да приложи:
оверен препис, фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

оШ „жарКо Зрењанин“
23252 Бока
тел. 023/846-604

Секретар

са 40% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис, фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Поставите
питања

ПРОЦЕНА РАДНЕ
СПОСОБНОСТИ
Шта обухвата поступак процене радне способности и коју документацију
је потребно доставити ради добијања решења?
Поступак обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме којима се утврђују могућмогућ
ности и способности особа са инвалидитетом, неопходне за укључивање на тржиште рада
и обављање конкретних послова, самостално или уз службу подршке, односно могућности
запошљавања под општим или посебним условима.
Потребна документација :
1. Попуњен Захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања заза
послења подносите уз одговарајућу медицинску и другу неопходну документацију, надлежнадлеж
ној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према вашем пребивапребива
лишту.
2. Медицинска документација (у оригиналу или овереној фотокопији), треба да садржи: предпред
лог за утврђивање инвалидности попуњен од стране изабраног лекара дома здравља, отпусотпус
не листе са подацима о налазима и извршеним прегледима, специјалистичке налазе (не стаста
рији од 6 месеци) на прописаним обрасцима, дијагностичке тестове, лабораторијске налазе,
налазе психолога. У случају настанка професионалних болести и процене трајних последица
проузрокованих повредама на раду, неопходна је и експертиза Института за медицину рада
Србије «Др Драгомир Карајовић», односно Завода за здраствену заштиту радника.
3. Друга неопходна документација:
- социјална анкета (коју попуњава стручни радник НСЗ)
- исправе о остваривању појединих права, ако сте корисник (уверење о остваривању
права по основу социјалне заштите)
- решење о статусу особе са инвалидитетом (уколико га поседујете)
- доказ о стручној спреми или радном искуству (копија дипломе/ уверење о стручној
спреми или копија радне књижице).

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

Ако сте запослени, уз горенаведену документацију потребно је доставити и:
- опис посла који обављате и предлог послова које би према предлогу послодаваца могмог
ли да обављате и
- доказ о измирењу трошкова процене радне способности (доставља се најкасније до
дана вршења оцене радне способности).
Приликом подношења захтева за процену документација може бити некомплетна, али сте
дужни да у року од 15 дана комплетирате тражену документацију или до изласка на комикоми
сију (доказ о уплати трошкова), јер ће у супротном захтев бити одбачен као неоснован, због
некомплетности поднете документације. Изузетно, захтев за процену радне способности момо
жете поднети и уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију надлежној филијали
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. У том случају, уколико не остварите
право на инвалидску пензију, захтев са пратећом документацијом се прослеђује Националној
служби, где ће се покренути поступак утврђивања статуса и процене радне способности.
Излазак на комисију за процену радне способности
Од Националне службе за запошљавање добићете информацију о тачном времену и месту
одржавања процене радне способности. Процена се врши у просторијама Националне службе
за запошљавање.
Ко врши оцену радне способности?
Оцену радне способности врши комисија - орган вештачења Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање, коју чине: лекар вештак Републичког фонда пензијског и инвалидског
осигурања, специјалиста медицине рада, психолог и стручни радник Националне службе за
запошљавaње. Комисија сачињава Налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности.
На основу Налаза, мишљења и оцене комисије која је вршила оцену радне способности, РеРе
шење о процењеној радној способности и могућности запослења, односно одржања запослења
доноси Национална служба за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Сајам запошљавања у Старој Пазови

ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА
Филијала Националне службе за запошљавање Сремска
Митровица протекле недеље је организовала сајам запошљавања у Испостави Стара Пазова. Преко 500 незапослених учесника сајма је показало велико интересовање и жељу да се што
боље представи и своје радне биографије преда присутним послодавцима.
„Задовољна сам понудом слободних радних места и сматрам
да моје радно искуство, које сам стекла као приправник у једној
књиговодственој агенцији, може бити велики плус у потрази за
послом, јер сам сигурна да могу да одговорим на захтеве послодаваца“, рекла је Миланка Богић, по струци економиста.
Иако једна од најнеразвијенијих општина Сремског округа,
Стара Пазова је позната по великом броју приватних предузетника, као и по доброј инфраструктури, која привлачи све већи број

нових инвеститора. На сајму су учествовала 23 послодавца, који
су исказали потребу за запошљавањем око 150 лица различитих
профила. Задовољни добром организацијом, послодавци су оценили сајам као добар вид сусрета понуде и тражње.
Један од учесника, фирма „Стамевски“, која се бави производњом колача, на сајму је тражила 16 радника различитих квалификација: администраторе, раднике за производњу кондитора,
магационера, хигијеничаре и техничаре одржавања. Велики број
предатих радних биографија омогућиће послодавцима да изврше даљу селекцију и у наредном периоду изаберу кандидате који
ће задовољити њихове кадровске потребе.

Запошљавање особа са инвалидитетом у Краљеву

повеЋано инТересовање
послодаваца
Усвајањем и ступањем на снагу Закона о запошљавању и
професионалној рехабилитацији особа са инвалидитетом дат је
нови замах бољем разумевању потреба ових лица и решавању
проблема незапослености. На евиденцији краљевачке филијале
Националне службе за запошљавање пријављено је 308 особа са
инвалидитетом, од којих 104 активно тражи посао. Од почетка
године велики број особа са инвалидитетом се запослио, захваљујући мерама активне политике запошљавања и повећаном
интересовању послодаваца.
На јавним радовима намењеним овој осетљивој категорији
запослило се 40 особа са инвалидитетом, углавном у установама
културе, попут Народног музеја, Библиотеке, Културног центра,
Историјског архива, а многима је пружена шанса на пословима
од хуманитарног значаја, у Центру за социјални рад, Друштву
за помоћ ментално ретардираним лицима, удружењу „Препород
плус“ и другим.
Поред тога, поједини послодавци су препознали високу мотивисаност особа са инвалидитетом да се укључе у сферу рада
и одлучили да запосле управо ову угрожену групу. У Краљеву
постоје и предузећа специјализована за професионалну рехабилитацију и оспособљавање ОСИ, попут „Пласт метала“, који је ове
године запослио 7 лица у металском и шивачком погону.
Филијала Краљево организовала је и обуке за тржиште рада
у које су укључене и ОСИ, попут обуке за књиговесце. Једанаест
полазника ове обуке запослено је у предузећу „Елпида професио-
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нал“, које се бави израдом картонске амбалаже. Ови подаци охрабрују и дају наду да ће особе са инвалидитетом и убудуће бити
препознате као активни чиниоци тржишта рада, који раде и зарађују попут других, на тај начин доприносећи и широј друштвеној заједници.

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

Преквалификацијом у области информационих технологија најбрже до посла

инФормаТичКа ера
Развојем рачунарске науке и технологије, информација и креативно знање добили су на значају, те
живот у информатичкој ери захтева финансијске, али и едукативне инвестиције, првенствено у области
информационих технологија

И

ако послодавци све више траже и проналазе ИТ
стручњаке, њих и даље нема довољно на тржишту
рада. Преквалификација и стицање образовања из ове
области су добра одлука за појединце, јер су шансе за
добијање посла све веће.
Према последњој анализи сајта Poslovi.infostud.com, сектор
информационих технологија забележио је највећи тренд раста
броја објављених огласа за посао у односу на друге области у
2011. години - објављено је чак 80% више огласа него претходне
године. На основу искустава из земаља у окружењу, предвиђа се
да ће се овакав тренд раста наставити или у најмању руку одржати.
Развојем рачунарске науке и технологије, информација и
креативно знање добили су на значају, те живот у информатичкој
ери захтева финансијске, али и едукативне инвестиције, првенствено у области информационих технологија.
За упис на курсеве рачунара најчешће није потребно много
искуства, нити посебне квалификације. Добро баратање рачунарима чини људе ефективнијим и продуктивнијим и пружа много више могућности за проналажење посла и напредовање. Још
једна предност преквалификације у ову област свакако је и могућност рада од куће и флексибилног радног времена - предност
специфична за радна места која се обављају путем рачунара.

Нова занимања из ИТ области
У последње две године, као последица одомаћивања
друштвених мрежа у свету и код нас, појавила су се веома атрактивна занимања, као што су специјалиста за комуникацију
на друштвеним мрежама и специјалиста за управљање садржајем на сајтовима. Осим тога, брзи развој мобилног интернета довео је нова занимања програмирања у компјутерским
језицима прилагођеним мобилним платформама, као што је
андроид.

Где има посла?
Према подацима сајта Poslovi.infostud.com, у 2011. години, из
области информационих технологија, најтраженији су били администратори базе података, ПХП програмери, пројектанти информатичких система, али тражиле су се и особе за рад у видео
и аудио продукцији. Поред ових занимања, за која су потребна
напреднија знања, битно је напоменути да се у чак 57% огласа
тражило основно познавање рада на рачунару, што још једном
потврђује важност основних знања из ове области.

Где почети?
„За оне којима је потребно да своју обуку почну од самог
почетка, основно је да прођу обуку у раду на Мајкрософт офис
(Microsoft office) пакету (Word, Excell, Outlook, Powerpoint...). Након
тога, у зависности од области у којој неко жели да ради, ту су курсеви из веб-дизајна, пословне примене рачунара (интернет маркетинг, интернет ПР и е-пословање). Пожељно је стећи и познату
ECDL лиценцу (Европска возачка компјутерска дозвола), међународно признат сертификат који се добија за показано знање рада
на рачунару“, рекао је шеф Инфостудовог сајта Kursevi.com, Томислав Ћетковић.
„С друге стране, постоје и курсеви за оне који су у потрази
за напреднијим видовима знања рада на рачунару. У овој области најпопуларнији су курсеви где након завршетка полазник
добија неки од светски признатих сертификата за рад у Adobe,
Corel, Microsoft, AutoDesk, Pearson Vue и Прометрик пакетима, путем којих могу стећи знања која су потребна за администрирање
мрежа, напредно програмирање и дизајнирање и управљање ИТ
пројектима“, додао је Ћетковић.

Бесплатна публикација о запошљавању

Цене курсева
На сајту Kursevi.com налази се комплетна понуда курсева
из области информационих технологија у Србији. Цене варирају
у зависности од трајања обуке и нивоа почетног знања. Оквирне
цене ових обука су:

Област

Цена*

Мајкрософт офис пакет

4.000 - 40.000 динара

Веб дизајн

10.000 - 35.000 динара

Администрирање мрежа

700 - 1.000 €

Пословна примена рачунара

5.500 - 40.000 динара

Програмирање

150 – 2.500 €

Графички дизајн

18.600 – 60.000 дин

ECDL сертификат

Око 100 €
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Заштита конкуренције и право потрошача

ЛОША ПОСЛОВНА ПРАКСА

Најчешћи начин неконкурентног понашања је формирање картела и фиксирање цена или подела тржишта између
компанија, а у нешто мањем броју вертикално повезивање учесника у ланцу производње и снабдевања, кроз
ограничавање слободног формирања цена или злоупотребу доминантне позиције

У

успостављању ефикасне и одрживе економије важна је
антимонополска политика. Европска мрежа за конкуренцију, коју чине Европска комисија и тела чланица задужена за заштиту конкуренције, објавила је 24. маја извештај о активностима Мреже у сектору хране. Извештај
даје преглед кршења конкуренције у сектору хране, као и пресек
активности надлежних институција за заштиту конкуренције у
земљама ЕУ. Надлежна тела су се нарочито бавила растом цена
хране и потресима на тржишту робе.
Бројна истраживања сектора показала су да конкуренција
генерално функционише на тржишту хране у корист потрошача.
Међутим, друге истраге су указале на неповољне трендове на тржишту, попут повећања цена, што се може објаснити и неким другим факторима, а не нужно смањењем конкуренције. Реч је о факторима као што су флуктације цена на тржишту роба, поскупљење
сировина, цена енерије и рада и сезонска поскупљења.

Злоупотреба доминантног положаја
Тела су уочила да је најчешћи начин неконкурентног понашања формирање картела и фиксирање цена или подела тржишта
између компанија, а у нешто мањем броју вертикално повезивање
учесника у ланцу производње и снабдевања, и то кроз ограничавање слободног формирања цена или кроз злоупотребу доминантне позиције.
У већини земаља доминира неколико великих трговинских
ланаца, а улазак „малих трговаца“ на тржиште нарочито је тежак
на локалном нивоу, због законских препрека и приватних договора којима се кочи продаја земље погодне за изградњу продавнице.
Највећи број случајева односи се на производњу и трговину. Ако се
погледају специфични сектори, највећи број случајева се односи на
производе од житарица, малопродајне цене намирница, млеко и
млекаре, а затим следе поврће, воће, месо, живина и јаја.
Половина случајева кршења конкуренције односи се на хоризонталне договоре, што је у пракси довело до тога да су власти
казниле више од 50 картела који су договарали цене и размењивали поверљиве информације. Тренутно се истражује још 30 потенцијалних картелских удруживања. Остали прекршаји укључују
вертикално повезивање када произвођач хране одреди минималну цену по којој трговац мора да је продаје. Други пример је злоупотреба доминантног положаја, као што су ексклузивни споразуми и наметање минималне количине робе која мора да се купи.

Кооперативе произвођача
Други проблематичан сектор су млекаре и производња меса,
на које отпада 9%, односно 10% свих спајања компанија, и 17%, односно 12% случајева повезивања који изазивају сумњу. Надлежни
су такође забранили 8 спајања која су угрожавала конкуренцију
у сектору производње тестенина, сира, меса, пића и прерађених
производа и слаткиша.
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У извештају су представљени и структурни проблеми који
утичу на конкуренцију на тржишту хране, као што је уситњена
пољопривредна производња у неким земљама, постојање непотребних посредника у ланцу снабдевања или регулаторне баријере за улазак на малопродајно тржиште. У земљама које имају уситњену производњу предложено је да треба стварати кооперативе
и друге облике сарадње пољопривредних произвођача. У делу који
се односи на пословање великих трговинских ланаца, подвлачи се
да је у неким земљама примећена лоша пословна пракса великих трговинских ланаца према добављачима. Међутим, наводи
се да већина тих случајева излази из делокруга закона о заштити
конкуренције, јер надлежни нису могли да утврде да су угрожена
права потрошача. Неколико комисија за заштиту конкуренције је
предложило да се проблем реши доношењем закона о нелојалној
трговини или правилником о доброј пракси пословања. Међутим,
надлежне институције у неким другим земљама показале су
забринутост да такво понашање трговинских ланаца на дужи рок
ипак угрожава конкуренцију у ланцу снабдевања и ограничава
право потрошача да бира робу коју жели.

Прве казне у Србији
Српска Комисија за заштиту конкуренције 2011. је први пут
новчано казнила компаније које крше конкуренцију. Прошле године, такође први пут, у два случаја, компаније које су пријавиле
споразум који угрожава конкуренцију, а у којем су учествовале,
ослободила је обавезе да плате новчани део мере зе заштиту конкуренције. Такво ослобађање могуће је само у случају да компанија прва пријави споразум који није иницирала, и то пре него што
Комисија за њега сазна из других извора.
У извештају Уједињених нација „Експертска анализа политике заштите конкуренције у Србији“, наводи се да је од 2007. до
2010. Комисија за заштиту конкуренције годишње имала око 110
предмета у домену повреде конкуренције. Подаци су слични и за
прошлу годину, када је Комисија водила 111 поступака, од чега је
окончан 91 поступак.
Домаћа регулатива у области конкуренције усклађена је са
европским стандардима, али треба додатно ојачати капацитете
Комисије, као и судија који одлучују о сложеним случајевима у
области конкуренције. Комисија је први пут прошле године искористила законско овлашћење да самостално изриче санкције кроз
обавезу плаћања од највише 10 одсто годишњег прихода компаније која је повредила конкуренцију, речено је на међународном
скупу поводом Дана конкуренције. Комисија за заштиту конкуренције усвојила је јединствену процедуру у оцењивању случајева,
што потврђује чињеница да је током 2011. Управни суд потврдио
17 решења Комисије, док су само три решења поништена и враћена на поновно одлучивање. У наредне две и по године Комисија ће
добијати од ЕУ експертску подршку, као и најсавременију форензичку опрему, коју ће користити приликом ненајављених увиђаја
у компанијама.
А.Б.
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Скинута забрана о извозу кромпира у ЕУ

СТИМУЛАНС РАЗВОЈУ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

Обновљена дозвола је шанса за мале произвођаче, у пасивним, брдским крајевима, који могу да почну озбиљнију
производњу, али уз нужно удруживање у задруге и изградњу хладњача за складиштење, како би свој производ
боље пласирали

П

рема Споразуму о стабилизацији и придруживању, Србија може потпуно слободно да извози пољопривредне
производе на тржиште ЕУ, без царина и квота, осим квота за говеђе месо, вино, пастрмке и шећер. Ту Србија има
преференцијални статус у квотама од 8.700 тона јунећег
меса (baby beef), 63.000 хектолитара вина и 180.000 тона шећера.
Међутим, будући да је реч о прехрамбеним производима, ЕУ уводи
привремене забране или извесна ограничења због болести, како би
заштитила потрошаче и спречила ширење болести у ЕУ. То посебно
важи за месо и месне производе, јер Србија тек очекује дозволу за
извоз свињског меса, када се потврди да је искоренила свињску
кугу.

Безбедна листа
Производе у Европску унију могу извозити само произвођачи који су на основу утврђених услова за безбедност хране
уврштени на листу.
Према листама из 2011. године, домаће животиње из
Србије могу извозити Јухор, Стокоимпекс, Топола, Биг Бул и
Колбис, месне производе Јухор, Топола, Биг бул и Колбис, рибу
Рибопродукт и Сквадра, а млеко и млечне производе Млекара
Суботица и Нестле ајс крим (Ice Cream) Србија. На листи одобрених увозника за пилетину нема фирми из Србије.

„Србија је од Европске комисије добила дозволу за извоз
кромпира на тржиште Европске уније након 12 година забране,
јер је искорењена прстенаста трулеж кромпира, болест коју је
проузроковала бактерија. Одлуку је донео Директорат ЕК за безбедност хране и Србији је поново омогућен извоз кромпира на
европско тржиште, што значи временски и количински неограничени извоз кромпира на тржиште од скоро 500 милиона потрошача“, изјавио је помоћник министра пољопривреде Милош
Миловановић и додао да очекује да ће то бити позитиван стимуланс развоју повртарске производње, али и укупном развоју
пољопривреде.
„Ово ће бити прилика за све који се баве производњом кромпира у Србији да прошире производњу, али и стимуланс за компаније које су размишљале да уђу у ту производњу“, рекао је
Миловановић, који сматра да ће српски произвођачи успети да
произведу кромпир који по цени и квалитету одговара тржишту
ЕУ. Миловановић је подсетио да је досадашњи извоз кромпира
био далеко испод потенцијала и да је реализован, пре свега, у
земље региона.

„Србија ће и даље контролисати производњу и промет кромпира, како се не би угрозила извозна дозвола. Контролни систем
који је успостављен оцењен је као кредибилан“, додао је он.
„Кромпир за извоз у ЕУ у Србији би могао да се гаји на 100.000
хектара, принос би у том случају могао да буде око милион тона
годишње, а извоз до 600.000 тона. Међутим, потребно је ангажовање државе и пољопривредника да би се развиле тражене сорте
које се могу извозити, како би Србија могла да за годину до две
постане значајан извозник у земље Уније“, рекао је агроекономиста у Привредној комори Србије, Војислав Станковић, који је
напоменуо да је ограничавајући фактор за извоз застарео сортимент, јер се у Србији углавном производе сорте ‚дезире‘ и ‚кондор‘,
а тржиште ЕУ је навикло на понуду много више врста кромпира.
Станковић сматра да је обновљена дозвола шанса за мале произвођаче, у пасивним, брдским крајевима, који могу да почну
озбиљнију производњу, али уз нужно удруживање у задруге и
изградњу хладњача за складиштење, како би свој производ боље
пласирали.
„Дозволом Комисије је омогућен и извоз прерађевина од
кромпира, попут чипса, гриза, кромпира у праху, замрзнутог
помфрита, што је додатна шанса домаћих произвођача, који би
требало и да повећају принос са садашњих 11,5 на 15 тона по хектару“, рекао је Станковић и препоручио да Србија ради на обнови
Завода за кромпир у Гучи, који је у стечају, а који се до пре 20
година бавио производњом квалитетног садног материјала.

Извозни потенцијал
Према подацима Републичког завода за статистику, у Србији је 2011. године кромпир посејан на нешто више од 78.000
хектара, док је принос био 891.500 тона, односно 11,4 тоне по
хектару. Из Србије је прошле године извезено више од 9.321
тоне кромпира за 2,28 милиона евра, највише у земље Цефта,
док је увезено више од 10.690 тона, за око пет милиона евра.
У Европској унији се годишње просечно троши 74,7 килограма кромпира по становнику. У Немачкој је просек 58,7 килограма, Француској 51,1, Аустрији 55,8, Чешкој 69,5, Италији
44,7, а у Србији тек 35,7 килограма.
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Без куће, без дома: бескућништво у Србији

НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Великом ризику од пораста броја бескућника посебно доприноси чињеница да је 7 одсто популације испод
апсолутне линије сиромаштва, а око 18 одсто у високом ризику од њега. Близу 200.000 породица стално трага за
кровом над главом

У

оквиру пројекта „Социјално укључивање лица у
стању бескућништва у Србији“ НВО Хаусинг центар, у
партнерству са организацијом ДИСК (DISC) из Велике
Британије, спровео је прво емпиријско истраживање
бескућништва у Србији и 16. маја 2012. године у Београду организовао међународну конференцију „Без куће, без дома:
бескућништво у Србији“, на којој су представљени резултати истраживања и отворена шира дебата о бескућништву у Србији. На
једнодневној конференцији учешће је узело 65 представника из
41 институције, локалне и међународне невладине организације,
универзитета, односно медија из Србије и Велике Британије. Организовање конференције је финансирано средствима Европске
уније, из програма “Подршка цивилном друштву”, уз финансијску подршку Фондације за отворено друштво.

градовима шире се подручја илегалног и нехигијенског становања. Само у Београду постоје 93 насеља без минимума хигијенских стандарда, у којима живи око 25.000 људи. Око 5.000 војних
лица и чланова њихових породица данас живи у условима бескућништва, од чега 3.500 и даље у касарнама. Зато Министарство
одбране Србије стално организује конкурсе за доделу социјалних
станова. Најчешћи разлози за пораст бескућништва су приватизација становања, пораст цена станова, раст сиромаштва, останак без посла, задуживање, одузимање стана по основу хипотеке,
пораст броја развода у старијем добу. У 12 градова и општина у
Србији постоје прихватилишта за бескућнике, чији се капацитети
крећу од четири места у Шапцу, до 105 у Београду. У три највећа
- Београду, Новом Саду и Нишу, смештено је више од 170 људи, а
ове бројке расту зими.

Алармантна статистика
У Србији има око 10.000 бескућника, а само на београдским
улицама их је око 2.000. С обзиром на то да бескућници углавном
немају лична документа и да нису дуго на једном месту, тек делимичне податке о њима имају центри за социјални рад на локалу.
То су људи који живе на улици, у прихватилиштима, нелегалним
ромским насељима, избеглице без адресе. Такође, скоро милион
грађана наше земље данас живи у високом ризику од бескућништва, у условима који се, према типологији Етоса (ETHOS) - Европске федерације организација које се залажу за права бескућника, могу назвати бескућништвом, резултати су истраживања,
првог те врсте у Србији, које је у протеклих шест месеци спровео
Центар за унапређења становања социјално угрожених група Хаусинг центар, захједно са невладином организацијом ДИСК из
Велике Британије. Ово истраживање упозорава да некада готово
невидљива категорија људи данас представља алармантну бројку, а институције које брину о њима у нашој земљи готово и да
не постоје.
Великом ризику од пораста броја бескућника посебно доприноси чињеница да је седам одсто популације испод апсолутне линије сиромаштва, а око 18 одсто у високом ризику од њега. Близу
200.000 породица стално трага за кровом над главом. Србија, са
86.000 избеглица и око 210.000 расељених са Косова, земља је
са највише избеглих у Европи. Међу избеглицама које су стекле
српско држављанство чак две трећине нема свој стан. У већим

Профил
Профил просечног бескућника у Србији изгледа овако: то
је мушкарац старости између 51 и 65 година, који никада није
био у браку, с највише осам разреда школе, незапослен дуже
од пет година, пати од менталних здравствених проблема, а
иако се осећа беспомоћно редовно гласа на изборима, склон
алкохолу и необухваћен системом социјалне заштите. За разлику од њих, међу становницима нелегалних ромских насеља
преовладавају жене рођене на Косову, млађе од 35 или старије
од 50 година, удате али незапослене, са завршених неколико
разреда основне школе, које такође имају проблеме са здрављем и ретко користе услуге социјалне заштите.
Већина бескућника има здравствених проблема, пре свега с менталним здрављем, док су болести зависности карактеристичне за популацију у прихватилишту и на улици. Од
проблема са алкохолом се лечио сваки девети, а од наркоманије сваки трећи зависник, колико износи и број оних који су се
лечили стационарно у некој психијатријској болници.
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Препоруке и стратешка документа
Како би нашли решење за ову заиста алармантну систуацију,
учесници конференције су усвојили препоруке које се тичу потребних мера и промена које би политике друштва и државе за
смањење сиромаштва учиниле ефикаснијим и одрживијим. Препоруке ће представљати полазиште за рад Националне радне
групе за смањење бескућништва, која је формирана у складу са
једним од предлога Хаусинг центра, а за учешће у њеном раду
су се пријавили представници 17 организација. Такође, предложена је израда и усвајање стратешког документа за смањење
бескућништва, који би дефинисао кључне принципе и акције,
потребна средства, рокове и одговорности кључних актера, као
и умрежавање различитих актера кроз институционализовани
мултисекторски дијалог и сарадњу између различитих институција и организација.
Такође, неопходно је и усвајање дефиниције бескућништва
у складу са Етос типологијом, коју је развила Феанца (FEANTSA),
која би омогућила прикупљање свих релевантних података, израду свеобухватних политика и стратегија. Њоме би биле обухваћене различите категорије бескућништва и ризика од бескућништва: лица на улици, лица која бораве у прихватилиштима за
одрасла и старија лица, лица без дома (у несигурном и неодговарајућем смештају), становници подстандардних насеља, војни
бескућници, лица у колективном становању без правне сигурности, избеглице и интерно расељена лица смештена у колективним центрима, становници небезбедних насеља (клизишта,
еколошка угроженост), жртве елементарних непогода и хуманитарних катастрофа, лица која излазе из институција и у привременом су бескућништву (лица која напуштају болнице, сигурне
куће, затворе, домове за децу без родитељског старања), лица
која живе у контејнерским насељима, лица враћена по споразу-
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му о реадмисији која немају сигурни смештај, лица са нерегулисаним правним статусом (правно невидљива).
Ради мапирања постојећих потреба предложено је успостављање јединственог система евиденције бескућништва на националном нивоу. Такође, неопходно је извршити и евалуацију
постојећег система подршке и њену територијалну покривеност
и доступност и радити на развоју нових смештајних капацитета
као и услуга социјалне заштите. С обзиром на хетерогеност феномена бескућништва, потребно је креирати различите услуге
подршке за излазак (а не само збрињавање), које треба да обухватају: радно оспособљавање, помоћ у тражењу посла, психолошко оснаживање ради побољшања самоперцепције и мотивације,
психосоцијалну подршку за развој личних капацитета, подршку
развоју капацитета породица чији су се чланови суочили са животом на улици односно бескућништвом, ванинституционалну
подршку лицима са проблемима са менталним здрављем и њиховим породицама. Како би систем ефикасније функционисао
потребно је укључити и НВО сектор као пружаоца услуге.

Смањење социјалне дистанце
Веома је битно радити и на развоју ефикасног система социјалног становања и повећати доступност за најугроженије
групе, увођењем нпр. социјалне ренте за најугроженије, прецизнијим дефинисањем критеријума расподеле социјалних станова,
адекватним мониторингом дистрибуције и употребе, као и адекватним системом информисања циљане популације. Предложене су и промене у пореској политици, односно увођење пореза
за станове који се не користе, а средства која се на овај начин генеришу усмерити на изградњу социјалних станова. Потребно је
даље развијати програме становања уз подршку: услуге социјалног становања у заштићеним условима, кућу на пола пута, као и

остале иновативне облике смештаја који обезбеђују и социјалну
укљученост и останак у заједници.
Како би се олакшала интеграција бескућника, неопходно је
и укидање таксе за вађење личних докумената за лица у ситуацији бескућништва, будући да су валидна лична документа основни предуслов остваривања свих права, као и рад на смањењу
социјалне дистанце према бескућницима. Неопходно је развијати програме и активности које имају за циљ промену кутурних
предрасуда према бескућницима у јавности, како би се олакшало њихово социјално укључивање, али и програме едукације доносилаца одлука и запослених у релевантним институцијама о
структурним узроцима и последицама бескућништва.
Такође, неопходно је поспешивање запошљавања лица у ситуацији бескућништва кроз подршку и увођење пореских олакшица за социјална предузећа, доношење протокола о сарадњи
између локалне самоуправе, Националне службе за запошљавање и центара за социјални рад, којима би лица у ситуацији
бескућништва добила приоритет приликом запошљавања на
јавним радовима, увођење приступа рачунарима и телефонским
линијама у прихватилишту, како би се олакшало тражење посла.
А.Бачевић

Специфичности

Прихватилишта
Једина услуга која је доступна бескућницима јесте
смештај у прихватилиштима или прихватне станице за одрасла и старија лица, која је доступна у малом броју општина и
организована само за хитну и најнужнију подршку, односно
преноћиште и медицинску негу. Прихватилиште за одрасла и
стара лица у Београду постоји од 1973. године и јединствена
је установа у социјалној заштити, где за лице није потребан
ниједан документ да би било примљено. Ова установа има 104
лежаја, тренутно је у њој 146 штићеника, а током најхладнијег
периода у фебруару било их је преко 400. Бескућници који нису
у прихватилишту углавном су на аутобуским и железничким
станицама, у чекаоницама, подрумима или шахтовима. Њихов број нагло је порастао деведесетих година.

Бесплатна публикација о запошљавању

Истраживање Хаусинг центра показало је да се људи без
крова над главом у Србији не разликују много од оних у другим државама, али да одређене специфичности ипак постоје.
Као и друга истраживања бескућништва у свету, и ово је потврдило да су жене много мање заступљене код категорија
бескућника без крова над главом, те да имају нешто очуваније
везе са породицом. Специфичности бескућништва у Србији у
вези су са транзицијом, економском кризом и недостатком институција за бригу о овој категорији становништва.
Међу бескућницима у Србији велика је заступљеност особа које су некада радиле, односно биле запослене па изгубиле
посао, или које су превремено пензионисане. Недовољна развијеност капацитета здравствених и институција за бригу о
посебним болесницима је друга специфичност бескућништва
у Србији. Бескућници су мало укључени у систем социјалне
заштите. Изненађујуће је и да има мало корисника народне
кухиње међу испитиваном популацијом. Иако је насиље у
породици релативно заступљено, посебно међу корисницима
прихватилишта, оно се међу испитаницима ретко јављало као
непосредни узрок бескућништва. Корисници прихватилишта
су доминантно особе које живе саме, односно никада нису ни
улазиле у брак. Иако нису активни у цивилном сектору, интересантно је да више од половине бескућника редовно гласа на
изборима.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
адресе Филијала нсЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
Запошљавањe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
Запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

