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Водич за избор занимања

КАКО ОДАБРАТИ
ПРАВУ ШКОЛУ

Будућа каријера се бира у комбинацији рационалног и
емоционалног. Младе треба научити да буду спремни на
промене и да их се не плаше, јер се у току живота промени
неколико занимања

мотиВационо писмо

У НАЈБОЉЕМ СВЕТЛУ
Покажите ко сте, шта знате, желите, можете, шта је то што
вас покреће

Кампања за Веће учешће грађана
у Креирању буџета

ПРИНЦИП ЈАВНОСТИ

Да ли грађани учествују у планирању расподеле свог новца,
да ли се осећају укљученим у овај процес, да ли желе да
буду питани?
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Матуранти основних и средњих школа увелико се припремају
за малу матуру и пријемне испите. Више од 75.000 осмака и око
57.000 ђака који су завршили четворогодишње средње школе махом се определило за занимање којим ће се у будућности бавити,
док неки од њих још решавају животну дилему - које школе и студије одабрати. Добар извор информисања за основце, али и остале
који желе да развију своју каријеру, био је и „Водич за избор занимања“, који су припремиле стручне службе Националне службе за
запошљавање. Основна идеја израде „Водича“ је да се ученицима
завршних разреда основних школа пружи стручна помоћ у квалитетном избору школе и занимања.
„Водич садржи информације о врстама школа, описе укупно
175 занимања, укључујући старе занате и нека од занимања будућности, упитнике о професионалним интересовањима и способностима. У њему је могуће пронаћи и корисне савете за успешно
планирање каријере и избегавање могућих грешака при избору
занимања. Садржај Водича прилагођен је потребама ученика који
завршавају основну школу, а могу га користити и родитељи, наставници, педагози и психолози“, објашњава Весна Чекић, начелница
Одељења за професионалну оријентацију у Националној служби за
запошљавање и једна од ауторки „Водича“.
Прве озбиљне одлуке и кораци у свет одраслих тешки су за
свако дете, а посебно за младе људе који одрастају без родитеља и
принуђени су да рано постану самостални и одговорни према сопственом животу.
Организација цивилног друштва “Медиа и реформ центар
Ниш“, уз подршку Националне службе за запошљавање, Министарства рада и социјалне политике и Организације “1000 младих лидера”, организовала је у просторијама београдског Универзитета Метрополитан радионицу на тему “Како аплицирати за посао” и сајам
запошљавања намењен младима из домова за незбринуту децу. На
овај начин „Медиа и реформ центар Ниш“ реализује пројекат „Из
дома на своје“, који има за циљ оснаживање штићеника домова за
децу и омладину без родитељског старања на територији Србије,
односно њихово даље професионално усавршавање и запошљавање.
- Наше активности су усмерене ка томе да ојачамо позицију
ове деце како би брже и лакше дошли до посла. Овом проблему
морало би да се обрати много више пажње, јер се ради о здравој
и способној деци, која су стицајем несрећних животних околности остала без својих породица. Зато желимо да скренемо пажњу
друштва на проблем да деци која излазе из домова и даље треба
подршка, а надлежне институције да подстакнемо да им помогну
да што пре дођу до посла као основе за самосталан живот, каже
Миодраг Миљковић, координатор пројекта “Из дома на своје”.
Усвајање вештина за тражење посла и правилно конкурисање
увећава шансе за проналажење посла. Ово је једнако важно како
за младе који пишу свој први CV и налазе се на почетку каријерног развоја, тако и за оне који желе да направе извесне промене у
каријери. Уколико се у огласу за посао то захтева, или уколико се
радна биографија шаље у организацију која није објавила слободно
радно место, уз CV обавезно приложите и мотивационо писмо, у
коме ћете укратко објаснити шта вас конкретно мотивише да радите на том месту и у тој организацији, као и које користи би дато
предузеће могло имати од вас. За време селекције, мотивационо
писмо је дословно ваша фотографија. Показује ко сте ви, шта знате,
желите, можете, шта је то што вас покреће. То је ваших 5 минута
испред менаџера људских ресурса или селекционе комисије.

В.Пауновић
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Осма регионална конференција
о зеленој економији

Србија ће од 20. до 22. јуна учествовати
на Светском самиту о одрживом развоју у
Рио де Жанеиру, а јавности ће ускоро бити
доступан Национални синтезни извештај
са студијом о зеленој економији, који ће
бити платформа за наступ наше земље на
тој конференцији

П

ривредна комора Србије и Амбасадори животне средине организовали су недавно Осму регионалну конференцију о зеленој економији и институционалном
организовању за одрживи развој, у сусрет Светском
самиту Рио+20.
Приликом отварања конференције, помоћник министра
за животну средину, Небојша Покимица, нагласио је да је у досадашњем процесу европских интеграција Србије направљен
значајан напор када је у питању хармонизација националног
законодавства и правних тековина ЕУ и усвојен низ нових закона. Цео процес требало би да буде заокружен до краја 2012,
што ће омогућити увођење савремених стандарда по питању
очувања и унапређења животне средине, производње и рационалне употребе енергије. Покимица је истакао да у тој области
постоје амбициозни планови, који се подударају са плановима ЕУ
и подразумевају одрживу енергију и доступност пијаће воде за
све, смањење депонованог отпада и одрживу глобалну пољопривредну производњу, што ће бити водиље одрживог развоја.

ском самиту Рио+20 започеле још у априлу прошле године, када
је Србија давала и коментаре на главни преговарачки документ
за предстојећи самит, под називом „Будућност коју желимо“, чије
се усвајање очекује на самој конференцији. Документ обухвата
пет поглавља, од којих три чине његову основу - Зелена економија у контексту одрживог развоја и смањења сиромаштва, Институционални оквир за одрживи развој и Оквир за активности и
секторске политике.
Мете Кјуел Нилсен, амбасадорка Данске у Србији, подвукла
је значај промене става по питању инвестиција у енергетску ефикасност и чисте технологије, од којих сви имају користи, додајући
да је потребно и код обичних људи подићи свест о томе и усмеравати их у правцу зеленог размишљања.
Амбасадор Аустрије у Србији, Клеменс Која, истакао је спремност своје земље да подржи напоре Србије у свим областима где
год је то потребно и могуће, додајући да је веома важно видети
отпад и енергију не само као проблем, већ као низ могућности.
„Јапан је некада 30 одсто енергије производио у нуклеарним
електранама, које су недавно затворене. Сада нам свима недостаје енергија, па су нове технологије кључ зелених иновација“,
рекао је амбасадор Јапана у Србији Тошио Тунозаки.
Амбасадор Финске у Србији, Пека Орпана, рекао је да ћемо се
сви у блиској будућности сусретати са недостатком воде и посебно истакао да је нафтно поље Данске то што користи сав биљни
отпад са њива.
Зелена економија уз уштеду ресурса треба да постане обавеза, јер пораст светске популације чини велики притисак на ресурсе из природе који се све више троше, генерални је закључак
дводневне конференције.
СМЦ

Зелена радна места

Србија ће од 20. до 22. јуна учествовати на Светском самиту о одрживом развоју у Рио де Жанеиру (Бразил), а јавности
ће ускоро бити доступан документ који ће бити платформа за
наступ наше земље на тој конференцији, најавио је начелник у
Министарству животне средине Мирослав Тадић.
„У складу са препорукама организатора - Комисије за одрживи развој, Република Србија је припремила Национални синтезни извештај са Студијом о зеленој економији, који представља
преговарачку платформу на Светском самиту у Рију“, казао је
Тадић и истакао да су припреме за учешће на предстојећем Свет-

„Ми ћемо и даље вредно и упорно радити на привлачењу
зелених инвестиција и радних места. За подизање бруто домаћег производа зеленим бизнисом неопходни су стратегија и
синергијски приступ“, рекао је саветник председника Привредне коморе Србије, Синиша Митровић и додао да ће ПКС бити
ослонац свим јавним политикама на путу ка повећању конкурентности домаће економије и зеленим инвестицијама.
Преко свог представника у ИЦЦ, ПКС је учествовала у
развоју важних докумената, као што су ,,Десет услова за транзицију ка зеленој економији’’, Нацрт ИЦЦ мапе пута зелене
економије, али и у дискусијама о стратегијама и политикама
зелене економије на путу ка одрживом развоју на националном
и међународном нивоу. ПКС је допринела припреми Националног синтезног документа, кроз презентовање сопствених
активности и активности својих чланица у областима зелене
економије, енергетске ефикасности, корпоративне друштвене
одговорности и активности у УН Глобалном договору у Србији.

ЕУ је издвојила 500.000 евра за подршку лицима која су одлучила да се не враћају у места
одакле су избегла. У оквиру пројекта предвиђена су 93 гранта, која су додељена корисницима у
Нишавском, Пиротском и Пчињском округу
Делегација Европске уније у Србији и Комесаријат за избеглице Републике Србије представили су недавно Миграциони
профил Републике Србије и Приручник о заштити људских права
миграната. Тим поводом, комесар за избеглице Републике Србије,
Владимир Цуцић, изјавио је да су Миграциони профил Републике
Србије и Приручник о заштити људских права миграната од значаја за још боље уређење области миграција, али и за наставак
европског пута државе.
Цуцић је приликом представљања поменутих докумената
објаснио да су они резултат пројекта “Јачање капацитета институција Републике Србије надлежних за управљање миграцијама
и реинтеграцију повратника”. Пројекат спроводи Комесаријат за
избеглице, у сарадњи са мисијом Међународне организације за
миграције, а финансира Европска унија, кроз инструмент претприступне помоћи за 2010. годину. Укупна вредност пројекта,
како је прецизирао Цуцић, износи два милиона евра, од чега је
ЕУ обезбедила 1.800.000 евра, Развојни фонд Међународне организације за миграције - 150.000 евра, а Министарство спољних
послова Чешке преко амбасаде ове земље у Србији - 15.000 евра.
Пројекат представља подршку Влади Србије у примени мера
Стратегије за управљање миграцијама, у складу са правним тековинама ЕУ, као и јачању капацитета институција на централном
и локалном нивоу. Комесар за избеглице је подсетио да је Миграциони профил Влада усвојила у фебруару 2012. године, уз напомену да он представља испуњење обавеза из мапе пута за визну
либерализацију коју је Србија добила 2008. године.
Шеф политичког сектора Делегације Европске уније у Србији,
Томас Њоки, честитао је представницима Комесаријата за избеглице и других министарстава Владе Србије који су учествовали у
изради Миграционог профила Републике Србије на успешно оба-

Бројке су људи
Уз подршку локалних сарадника, на краљевачким улицама Група 484 извела је акцију „Овде и сада“, којом је желела изразити разумевање између оних који су дошли и оних који су у
Краљеву од раније. Намера организатора је била и да укаже на
људску димензију потпуног укључивања избеглица и расељених лица, као и на потребу такве интеграције од саме локалне
заједнице. Тај процес, наглашавају у Групи 484, свима може
донети добробит. Поред тога, акција има за циљ да ширу јавност укључи у дијалог о реализацији Локалног акционог плана
за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у
Краљеву. Такав приступ заснован је на уверењу да је јавној расправи потребно изложити све локалне јавне политике и стратешке планове, укључујући и буџете којима ће те политике и
планови бити подржани.
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вљеном послу. Шеф Мисије Међународне организације за миграције (ИОМ) у Србији, Грегор Гудстајн, оценио је да је Миграциони
профил у потпуности прилагођен потребама Србије и да се зато
може употребити за комплетно праћење миграционих процеса.
Гудстајн је објаснио да је Приручник о заштити људских права
миграната намењен државним службеницима и запосленима у
локалним самоуправама који непосредно раде са мигрантима.
СМЦ

На путу до трајних решења
На донаторској конференцији у Сарајеву прикупљено
је око 300 милиона евра за стамбено збрињавање 27.000 избегличких породица из бивших југословенских република, а
у наредних пет година ЕУ и САД су обећале да ће обезбедити разлику до 583 милиона евра, колико је потребно за трајно
решавање стамбеног питања ових људи, прогнаних за време
ратног вихора деведесетих. Највећи део новца (335,2 милиона)
намењен је за решавања проблема избеглица у Србији, јер их у
нашој земљи има и највише.
У Комесаријату за избеглице Србије кажу да ће програм
бити реализован сукцесивно у наредних пет година и да се већ
сада зна на шта ће се потрошити средства. Прво, биће изграђено 10.000 станова, од којих ће највећи број моћи да се откупи
по симболичним ценама, док ће један мањи број бити намењен
за становање у тзв. заштићеним условима. Планира се и откуп
2.000 кућа са окућницама и изградња 1.200 монтажних кућа.
Део новца ће бити потрошен за набавку 3.580 пакета грађевинског материјала, за избеглице које су започеле изградњу или
адаптацију објекта.
У Комесаријату истичу да ће пројекте градити домаће
грађевинске фирме које ће посао добити на тендеру, што је
подршка и српском грађевинском сектору. Банка за развој
Савета Европе ће управљати новцем из донације, а УНХЦР и
ОЕБС ће контролисати његову расподелу.
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Кампања за веће учешће грађана у креирању буџета

ПРИНЦИП ЈАВНОСТИ

Да ли грађани учествују у планирању расподеле свог новца, да ли се осећају укљученим у овај процес,
да ли желе да буду питани - питања су постављена на недавно одржаној јавној трибини „Како до
једнаких могућности за креирање буџета“, коју су организовале Контакт организације цивилног друштва

В

ише од 90 процената грађана Србије сматра да се не пита
довољно у процесима креирања и трошења државног
буџета, а више од 70 процената мисли да од буџетских
пара веће користи имају тајкуни него обични грађани,
показало је истраживање Контакт организација цивилног друштва (КОЦД). ‚‘Такође, више од 70 одсто грађана Србије
сматра да се буџетски новац не троши наменски и да је буџет
приватна каса политичара‘‘, рекао је на конференцији за новинаре Марко Стојановић из Грађанских иницијатива.
Истраживање КОЦД, рађено у фебруару 2012. године, обухватило је 804 грађана и грађанке различите старосне доби, а
спроведено је у четири највећа града - Београду, Новом Саду,
Нишу и Крагујевцу. Према том истраживању, како је истакао
Стојановић, 93 одсто испитаника желело би да учествује у процесима креирања буџета и праћењу потрошње буџетских средстава, док седам процената за то није заинтересовано. Стојановић
је додао да 87 одсто анкетираних верује да не постоје механизми
који би грађанима омогућили да се укључе у надгледање планирања, израде и трошења буџета, а 43 одсто сматра да уопште није
информисано о тим процесима.
Готово иста ситуација, како је показало истраживање КОЦД,
присутна је и када су у питању буџети локалних самоуправа, јер
91 одсто испитаника сматра да се недовољно питају о буџетским
приоритетима својих општина.

Испод линије апсолутног сиромаштва
План је да се у 2012. години само из буџета Републике
Србије сваког минута потроши готово више од 1,6 милиона
динара, што значи да ће се сваког минута потрошити износ
од скоро 40 просечних нето плата. И поред ових издвајања, у
Србији испод линије апсолутног сиромаштва живи преко 9%
становништва. Сва ова средства су средства грађана Србије.

Наташа Јовановић, из Аутономног женског центра, рекла је
да се препоруке КОЦД односе на стварање механизама и претпоставки које би омогућиле широки консултативни процес и одговориле на интересовање грађана да се укључе у буџетски процес.
Јовановићева је истакла да су дати предлози да се кроз измене
и допуне Закона о буџетском систему уведе принцип јавности
и створе услови за партиципацију грађана у креирању буџетске политике. На конференцији за новинаре је истакнуто да ће
КОЦД 28. маја започети кампању у осам градова Србије, у циљу
повећања учешћа грађана у креирању буџета.
Директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом,
Ивана Ћирковић, подржала је кампању КОЦД и остале активности које воде већем учешћу грађана у доношењу одлука. „Партиципација грађана и цивилног друштва у процесу доношења одлука је основ демократског друштва и реформи и један од услова
европских интеграција Србије“, истакла је Ћирковићева и додала
да је у протеклих пет година направљен значајан напредак, али
је за веће учешће грађана у креирању и контроли трошња буџета
неопходно јачање капацитета организација цивилног друштва, у
чему важну улогу имају влада и парламент.
СМЦ

Рањиве групе
Контакт организације цивилног друштва (КОЦД) од 2007.
године спроводе заједничке активности на смањењу сиромаштва и социјалном укључивању маргинализованих група грађана/ки. Од 2009. године КОЦД реализују заједнички пројекат
„За смањење сиромаштва - цивилно друштво и одговорна влада“, као подршку реформским процесима у Србији, са циљем
унапређења одговорности и транспарентности рада владе,
нарочито у погледу дефинисања јавних политика и буџетских
средстава који адекватно идентификују приоритетне потребе
маргинализованих група.
Сврха овог пројекта је подизање одговорности Владе РС
на националном и локалних самоуправа на локалном нивоу,
у односу на рањиве групе у Србији. Очекује се повећана одговорност у решавању приоритета грађана, а посебно рањивих
група, кроз транспарентне и инклузивне процесе креирања
буџета.
Један од циљева пројекта је и да организације цивилног
друштва стекну вештине и направе мрежу која ће наставити
процес мониторинга прављења буџета..
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Водич за избор занимања

КАКО ОДАБРАТИ
ПРАВУ ШКОЛУ

Будућа каријера се бира у комбинацији рационалног и емоционалног. Добра обавештеност је од
кључног значаја, као и спремност на целоживотно учење и усвајање неопходних вештина, јер се посао
не сме радити рутински. Младе треба научити да буду спремни на промене и да их се не плаше, јер се у
току живота промени неколико занимања

К

ада планирате каријеру, циљ је да будете задовољни послом и да од тог посла можете солидно да живите. Свака
етапа у планирању каријере повезана је са доношењем
одлука о образовању, избору занимања, као и о избору
послодавца. Погрешна одлука најчешћи је узрок дугог
чекања на посао.
Матуранти основних и средњих школа увелико се припремају за малу матуру и пријемне испите. Више од 75.000 осмака и
око 57.000 ђака који су завршили четворогодишње средње школе
махом се определило за занимање којим ће се у будућности бавити, док неки од њих још решавају животну дилему - које школе и
студије одабрати. Добар извор информисања за основце, али и остале који желе да развију своју каријеру, био је и „Водич за избор
занимања“, јединствен на овим просторима, који су припремиле
стручне службе Националне службе за запошљавање. Основна
идеја израде „Водича“ је да се ученицима завршних разреда основних школа пружи стручна помоћ у квалитетном избору школе и занимања. На језику блиском осмацима, у приручнику су
представљена сва занимања, а како би деца на најбољи начин
одабрала прави животни позив, на располагању су им и упитници склоности и способности.

„Нови Водич се састоји из више прегледних целина које су
јасно написане, да младе људе информишу и подстакну на даље
размишљање и истраживање о будућем занимању. Доступан је
у штампаној и електронској интерактивној верзији, а за школе и
младе људе који немају приступ интернету, припремили смо интерактивну апликацију и на CD-у. На тај начин Водич је доступан
ученицима у свим крајевима Србије, што им даје могућност да
сами преузму одговорност и доносе одлуке у вези са својом каријером. Комуникација са њима се ту не завршава. Могу нам се
обратити мејлом, уколико имају неке недоумице, или посетити
Центар за информисање и професионално саветовање и сајмове
професионалне оријентације које организујемо широм Србије“,
рекла је Весна Чекић и нагласила да нова верзија „Водича“ омогућава и праћење података који ће омогућити нова унапређења.

Систем препорука
„Редовно пратимо колико је ученика посетило наш сајт и
урадило упитник за самопроцену. До сада се регистровало преко
680 корисника у свим крајевима Србије, а њихов број по правилу расте након сајмова професионалне оријентације. Такође, 620
регистрованих корисника је рекло да им је Водич био користан,

Комуникација са ученицима
„Водич садржи информације о врстама школа, описе укупно 175 занимања, укључујући старе занате и нека од занимања
будућности, упитнике о професионалним интересовањима и
способностима. У њему је могуће пронаћи и корисне савете за
успешно планирање каријере и избегавање могућих грешака
при избору занимања. Садржај Водича прилагођен је потребама
ученика који завршавају основну школу, а могу га користити и
родитељи, наставници, педагози и психолози“, објашњава Весна
Чекић, начелница Одељења за професионалну оријентацију у Националној служби за запошљавање и једна од ауторки „Водича“.
Израду, тачније иновацију већ постојећег „Водича за избор
занимања“, омогућила је Међународна организација рада (МОР),
у оквиру заједничког пројекта ПБИЛД програма Уједињених нација „Одржање мира и инклузивни локални економски развој“.

Тржиште рада
Из Националне службе за запошљавање ђацима поручују да се добро распитају какве способности су потребне за
одређена занимања, као и да ли су она тражена на тржишту
рада. Искуства НСЗ показују да се најбрже запошљавају фармацеутски техничари, стручњаци за финансије, инжењери
електротехнике, информатике, машинства, наставници страних језика, лекари са одговарајућим специјализацијама. Тражене су и занатлије, попут столара, фасадера или армирача. Са
обућарским, кројачким или инсталатерским знањем може да
се започне сопствени бизнис и пристојно заради.
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што поред осталог смањује притисак на стручне службе НСЗ и
повећава квалитет услуге. Занимљиво је да Водич, поред четрнаестогодишњака, користе и старији, јер се у њему налазе информације о кључним компетенцијама и стварима на које треба
обратити пажњу приликом избора занимања“, нагласила је Весна Чекић и додала да и Гугл аналитика показује како се број
посетилаца на сајту стално повећава и да га је до сада посетило
око 20 хиљада младих људи.
„Занимљиво је да су нашем сајту, поред Србије и земаља у
окружењу, приступала и деца из свих земаља Европе, па и далеких земаља света. Када се у некој земљи појави један корисник,
следећег дана их већ има неколико, што говори и о систему препорука. Скоро трећина њих се поново враћа“, рекла је Весна и
нагласила да ови системи омогућавају праћење података о одређеном узорку, а самим тим и ефеката које овај интерактивни
„Водич“ има.
„Одређеном броју младих које смо одабрали као узорак ћемо
се касније обратити са питањем какви су ефекти оваквог вида информисања, да ли им је он помогао приликом доношења одлуке и
колико њих се уписало у жељене школе и посветило занимањима
која су им била занимљива. Већ сада знамо да су и школе и родитељи, али и деца, јако задовољни оваквим приступом, а јављају
нам се и занатлије са жељом да нам помогну у опису њиховог
занимања“, наглашава Чекић. Она је најавила и нови Водич за
старије кориснике - за будуће студенте који желе да се више обавесте како би боље планирали своју каријеру и за незапослене
који желе да се укључе у неке посебне програме који ће им омогућити каријерни развој.
„Биће много обимнији и комплекснији од Водича за основце,
а рад на њему ће бити захтевнији, јер се треба увезати и са осталим институцијама, какве су на пример Завод за статистику
и Унија послодаваца, како би се видело колико су одређена занимања не само тражена, него и који су услови рада и колико
су плаћена. Радићемо и на утврђивању мреже распоређености
потражње за одређеним занимањима“, најавила је Весна Чекић.

Сваке године нова мода
Искуства претходних генерација показују да су међу
осмацима најпопуларније школе биле - економске, медицинске, правне, угоститељске и гимназије. Ђаци не би смели да
се потпуно ослоне на прошлогодишње резултате мале матуре и калкулишу минималним бројем бодова потребним да се
упишу у жељену школу, јер сваке године неко занимање буде
посебно у моди. На пример, 2011. за упис на смер за авиотехничара било је потребно чак 18 бодова више него годину раније.
У просеку, за упис у било коју средњу школу требало је четири
бода више у односу на претходну генерацију. Ове године на
тесту за осмаке биће више непознатих задатака, па не би требало да се уписна лествица подиже још више.
И за средњошколце важе слична правила и треба да се
воде истим принципима као и основци. Треба добро да провере колико је претходних година неки факултет примао студената, који број бодова је био потребан за упис, колико коштају
студије. Ни они не смеју сасвим да се ослањају на број бодова
претходне генерације, јер се и ту ствари мењају. Прошле године најпопуларнији је био Факултет за безбедност, где је на 390
места конкурисало 1.012 кандидата, а доња граница за упис
подигнута за чак осам бодова за самофинансирање и 4,5 за
буџет. Са друге стране, традиционално популарна Географија
прошле године није била претерано занимљива матурантима.
Упражњених места, и после два уписна рока, обично остане
на појединим природним факултетима, попут Физичког, Хемијског, Технолошко-металуршког.
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Без страха од промена
„Водич за избор занимања“ је одлична допуна Конкурсу за
упис у средњу школу, јер пружа информације о занимањима, али
и компетенцијама које се током школовања стичу, што младим
људима омогућава да лакше донесу одлуку.
„Највећи проблем је што млади имају нереалне захтеве и
хтели би одмах да знају да ће када заврше одређену школу имати
могућност да се упишу на жељени факултет, да се запосле и од
свог посла живе. Треба их научити да буду спремни на промене
када се догоде и да их се не плаше, јер се у току живота промени неколико занимања. Млади су често збуњени чињеницом да
их више ствари интересује, што је у ствари много боље од недостатка интересовања. Мултидисциплинарност је важна и некада
се може спојити више на први поглед опречних интересовања,
па људи који воле економију и уметност могу да обједине те две
ствари и, на пример, као економисти помажу уметницима око
ауторских права или у продукцији. На другој страни, слободно
време, иако неструктурисано, добар је ресурс за откривање интересовања и усмеравање на праву каријеру. Каналисање енергије
која се инвестира у слободно време може да буде добра полазна
тачка за оне који мисле да их ништа не интересује“, објашњава
Весна Чекић и наглашава да се ниједно занимање не бира без
емоција.
„Будућа каријера се бира у комбинацији рационалног и емоционалног, а после све то треба урадити и на нивоу понашања
и корак по корак савладавати препреке које на том путу стоје.
Добра обавештеност је од кључног значаја, као и спремност на
целоживотно учење и усвајање неопходних вештина, јер се посао
не сме радити рутински. Такође, деца не смеју да одбаце неко занимање само зато што се њиме баве њихови родитељи, нити да
по сваку цену одлазе на занимања и школе које их не интересују,
а родитељи им то препоручују из практичних разлога“, поручује
младима Весна Чекић. Она наглашава да је јако је важно имати
у виду особе које припадају угроженим социјалним групама, јер
свако треба да да свој допринос друштву које тако постаје богатије. Такође, таленти су важна категорија којој треба посветити
посебну пажњу када је у питању стицање вештина које се не стичу у школи.
А.Бачевић
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Мотивационо писмо

У најбоЉЕм свЕТлУ

Покажите ко сте, шта знате, желите, можете, шта је то што вас покреће

У

колико се у огласу за посао то захтева, или уколико се
радна биографија шаље у организацију која није објавила
слободно радно место, уз CV обавезно приложите и мотивационо писмо, у коме ћете укратко објаснити шта вас
конкретно мотивише да радите на том месту и у тој организацији, као и које користи би дато предузеће могло имати од вас.
Мотивационо писмо се упућује будућим послодавцима, али и
при конкурисању за студије, стипендију или студентску размену.
Суштина је показати читаоцу шта вас мотивише да му се
обратите и тражите то што тражите. Што конкретније и специфичније представите своју мотивацију, то боље по вас. Изрази
попут: „мотивише ме успех, напредовање и решавање проблема“
представљају опште фразе, које ће вероватно користити и остали
кандидати. Фразе као што су: „уживам у тимском раду“ и „сваки дан је за мене нов изазов“, одавно су већ превазиђене. Уместо
тога, информишите се чиме се понуђач конкретно бави и своју
мотивацију представите у том контексту. На пример: „уживам у
изазову комуницирања са људима који нису сигурни да ли им
моја фирма може понудити најбоље решење“, или: „решавање
свакодневних проблема, као што су организација снабдевања и
складиштења, доживљавам као додатни изазов и нешто врло интересантно“.
Мотивационо писмо има за циљ да објасни ваше мотиве
везане за избор програма или посла за који конкуришете. Као
и писмо препоруке, служи да код селекционе комисије створи
потпунију слику о вама. За време селекције oнo ће бити ваша фотографија. Мотивационо писмо (енг. cover letter) показује ко сте
ви, шта знате, желите, можете, шта је то што вас покреће. То је ваших 5 минута испред менаџера људских ресурса или селекционе
комисије.
Мора да садржи мотиве због којих сте се одлучили за баш
тај посао или програм. Такође, у мотивационом писму морате
објаснити колику важност нови ангажман има у вашој едукацији
и усавршавању, као и вашу улогу у програму-послу, односно на
који начин баш ви можете допринети да семинар, или конференција буду бољи и квалитетнији, односно на који начин ви можете
допринети раду фирме у којој конкуришете за посао. Имајте на
уму да успех и квалитет семинара, као и обављање посла, зависе
од квалитета и способности учесника, односно запослених.
У мотивационом писму морају бити усклађени ваши циљеви са циљевима самог програма/посла. Ономе коме упућујете
мотивационо писмо морате објаснити зашто ће баш тај програм
значити у вашем образовању или развоју каријере. Приликом писања мотивационог писма не треба измишљати ствари само да
бисте се допали комисији, већ се усредсредите да себе представите у светлу у коме селекциона комисија види будућег партиципанта, односно запосленог.
Студентима који први пут пишу мотивационо писмо најтежи је сам почетак. Како бисте превазишли овај први и најтежи
корак, саветујемо вам да почнете са представљањем. Након тога
на папиру са стране направите тезе о којима ћете писати. Такође,
можете се ставити у улогу селекционе комисије, па сами себи постављати питања на која ћете у мотивационом писму дати одговор. Објасните им вашу ситуацију, планове, жеље, амбиције, као и
досадашња слична искуства.
Нико неће од вас очекивати да задовољите одређену форму
писања, као што се то очекује приликом писања CV-а. Структура
мотивационог писма није строго дефинисана, па се немојте двоумити да ли сте или нисте испоштовали шаблон. Најбоље мотивационо писмо је оно које вас описује у потпуности и у најбољем
светлу.
Дужину мотивационог писма у већини случајева прописује
селекциона комисија (на пример, максимум 350 речи), а често
вам као помоћ могу стајати питања на која би требало да одговорите у мотивационом писму:
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- Објасните шта за вас значи наш програм/фирма?
- На који начин бисте могли дати свој допринос нашем програму/раду?
- Зашто би требало баш вас да одаберемо?
- Шта за вас значи наш слоган?
- Шта је то шта вам прво падне на памет када чујете наш слоган?
Уколико организатори програма или послодавци не наведу
ограничење у погледу дужине мотивационог писма, препоручује
се текст који испуњава до једне странице А4 формата, са фонтом
„Тајмс њу роман“ (Times New Roman), величине 12.

Пример:
Подравка д.о.о. Београд
Јован Јовановић, дипл. економиста
Београд
Поштовани,
Обраћам Вам се поводом јавног огласа у листу
„Блиц“, од 1. новембра 2002. године. Заинтересован
сам за позицију регионалног менаџера за подручје
Београда. Мишљења сам да моје квалификације у
потпуности задовољавају захтеве наведене позиције.
Током студија учествовао сам у разним пројектима, укључујући испитивање и анализу тржишта.
Радећи на пројектима стекао сам како теоријска,
тако и практична знања из ове области. Похађао сам
следеће семинаре: Техничке процене у финансијској
анализи, Управљање групним моделима, Правна
и пословна етика, Мотивисање запослених, као и
међународно признате курсеве из менаџмента малих предузећа и примењеног маркетинга.
Поред квалификација и способности наведених у
радној биографији, навео бих још неке своје карактеристике: способност успешне организације и могућност рада са особама различитих профила, креативност и инвентивност, жеља за даљим напредовањем
и усавршавањем.
Мој лични циљ је једноставан: желим да будем
део организације која се издваја од других у инвентивном и организационом смислу. Сматрам да би
прилика да сарађујем са Вама представљала велики
успех у мојој професионалној каријери.
У прилогу Вам шаљем радну биографију, са напоменом да сам спреман за разговор кад год то Вама
одговара.
У нади да ћемо остварити успешну сарадњу,
Јован Јовановић
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Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд
На основу члана 54 став 1 Закона о државним
службеницима
(«Сл.
гласник
РС“,
бр.
79/05...104/09) и члана 169 б став 1 Закона о
пореском поступку и пореској администрацији
(„Сл. гласник РС“, бр. 80/02...72/09), директор
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКОЈ
УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија-Пореска управа,
Београд, Саве Машковића 3-5
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место: порезник-стручни
сарадник канцеларијске контроле, у
звању порезник-стручни сарадникосновна функција, Регионални центар
Београд, Експозитура Крупањ
1 извршилац
Опис послова радног места: прима пријаве
о регистрацији пореских обвезника, уручује
порески идентификациони број; евидентира
промене адресе и друге податке о регистрацији
пореских обвезника; евидентира промене у
сарадњи са надлежним органима; обавља мање
сложене послове канцеларијске контроле,
сачињава записнике о извршеној контроли, као
и нацрте решења; води поступак по жалбама
као првостепени орган и доставља жалбе
другостепеном органу; пружа информације
општег карактера пореским обвезницима и врши
друге послове по налогу шефа експозитуре.

Бесплатна публикација о запошљавању

Услови за рад на радном месту: стечено
високо образовање из научне области економске
или правне науке на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне
студије), односно на студијама у трајању до
3 године; положен државни стручни испит;
најмање 2 године радног искуства у струци,
оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о општем управном поступку
и Закона о пореском поступку и пореској
администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатима.
III Место рада:
За радно место под бројем 1, место рада је
Крупањ.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство
финансија-Пореска
управа,
Регионални центар Београд, Београд, 27. марта
28-32, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање
обавештења о конкурсу:
Грубјешић Босиљка, број тел. 011/3229-799,
Министарство
финансија-Пореска
управа,
Регионални центар Београд.
Услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да учеснику
конкурса није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
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- оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно
оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ’’
БЕОГРАД

радном искуству у струци;
- уверење о некажњавању.
Напомене:

Расписује

За наведено радно место радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидати који

Друштвена одговорност

први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду од 6 месеци.

Кандидати без положеног државног стручног

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
положе до окончања
пробног рада. Кандидати
испита примају се на рад под условом да исти

са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту
подносе

доказ

о

положеном

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У
РАДНИ ОДНОС
Национална служба

ПОГОН „ТЕХНИКА’’, СЕКТОР ЗА
за запошљавање
ДАЛЕКОВОДЕ - БЕОГРАД
Самостални дипломирани
инжењер

правосудном

испиту. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, у оригиналу или у фотокопији
овереној у општини или суду, као и непотпуне и
неблаговремене пријаве биће одбачене.

Национална служба
за запошљавање

Програми
приправништва –
знање у пракси

УСЛОВИ: VII/1-4 или VII/1/5, завршене
дипломске академске студије, 240 или
300 ЕСПБ; електротехничко и рачунарско
инжењерство, енергетски одсек, смер
електроенергетски системи, положен стручни
испит, возачка дозвола “Б” категорије,
лиценца Инжењерске коморе Србије 351 и/
или 451, возачка дозвола “Б” категорије, радно
искуство од најмање 3 године на пословима
изградње и/или одржавања далековода 110 kV,
220 kV и 400 kV.

ПОГОН „ВАЉЕВО’’ - ВАЉЕВО
Служба за одржавање далековода

Дипломирани инжењер приправник

Шанса за младе

Шанса за
младе
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УСЛОВИ: VII/1-4 или VII/1-5, завршене
дипломске академске студије, 240 или 300 ЕСПБ;
електротехничко и рачунарско инжењерство,
енергетски одсек, смер електроенергетски
системи, возачка дозвола „Б’’ категорије, ECDL.

Школа је знање,
посао је занат

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

Служба за одржавање
високонапонске опреме

Дипломирани инжењер приправник
УСЛОВИ: VII/1-4 или VII/1-5, завршене
дипломске академске студије, 240 или
300 ЕСПБ; електротехничко и рачунарско
инжењерство, енергетски одсек, смер
електроенергетски системи, возачка дозвола
„Б’’ категорије, ECDL.
Служба експлоатације

Руковалац 1 - специјалиста или
Руковалац 1 ТС Бајина Башта
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме,
електротехничка струка, енергетика; возачка
дозвола „Б’’ категорије, 5 годинa радног искуства
на електроенергетским објектима, способност
за рад ноћу и у близини напона.

Служба експлоатације

Руковалац 3 - специјалиста или
Руковалац 3 - Група ТС Бор
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме,
електротехничка струка, енергетика; возачка
дозвола „Б’’ категорије, 2 године радног искуства
на електроенергетским објектима и способност
за рад у близини напона и за рад ноћу.
Служба за одржавање далековода

Монтер 5 - специјалиста или
монтер 5 - приправник
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме,
електротехничка струка, енергетика; возачка
дозвола „Б’’ категорије, способност за рад на
висини и у близини напона.

ПОГОН „БЕОГРАД’’ - БЕОГРАД
Служба за одржавање далековода

Руковалац 3 - специјалиста или
Руковалац 3 ТС Шабац
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме,
електротехничка струка, енергетика; возачка
дозвола „Б’’ категорије, 2 године радног искуства
на електроенергетским објектима и способност
за рад у близини напона и за рад ноћу.

ПОГОН „БОР’’ - БОР

Дипломирани инжењер приправник
УСЛОВИ: VII/1-4 или VII/1-5, завршене
дипломске академске студије, 240 или 300 ЕСПБ;
електротехничко и рачунарско инжењерство,
енергетски одсек, смер електроенергетски
системи, возачка дозвола „Б’’ категорије, ECDL.

ПОГОН „КРУШЕВАЦ’’ - КРУШЕВАЦ

Служба за аутоматику
Служба за одржавање далековода

Дипломирани инжењер приправник
УСЛОВИ: VII/1-4 или VII/1-5, завршене
дипломске академске студије, 240 или 300 ЕСПБ;
електротехничко и рачунарско инжењерство,
одсек за телекомуникационе и информационе
технологије, возачка дозвола „Б’’ категорије,
ECDL, енглески језик.

Бесплатна публикација о запошљавању

Дипломирани инжењер приправник
УСЛОВИ: VII/1-4 или VII/1-5, завршене
дипломске академске студије, 240 или 300 ЕСПБ;
електротехничко и рачунарско инжењерство,
енергетски одсек, смер електроенергетски
системи, возачка дозвола „Б’’ категорије, ECDL.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОВЕ
ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БЕОГРАД
Дипломирани инжењер приправник
УСЛОВИ: VII/1-4 или VII/1-5 степен стручне
спреме,
завршене
дипломске
академске
студије, 240 или 300 ЕСПБ; електротехничко
и рачунарско инжењерство, енергетски одсек,
енглески језик.

ЦЕНТАР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ БЕОГРАД
Служба за аутоматику

Самостални дипломирани
инжењер
УСЛОВИ: VII/1-5 степен стручне спреме, завршене
дипломске академске студије, 300 ЕСПБ;
електротехничко и рачунарско инжењерство,
одсек за телекомуникационе и информационе
технологије, положен стручни испит, возачка
дозвола „Б’’ категорије, енглески језик.
СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ ТС

Самостални дипломирани
инжењер
УСЛОВИ: VII/1-5 степен стручне спреме,
завршене дипломске академске студије,
300 ЕСПБ; електротехничко и рачунарско
инжењерство,
енергетски
одсек,
смер
електроенергетски системи, положен стручни
испит, возачка дозвола „Б’’ категорије, енглески
језик, 3 године радног исуства.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ ГРАДЊЕ
ДАЛЕКОВОДА
Самостални дипломирани
инжењер
УСЛОВИ: VII/1-5 степен стручне спреме, завршене
дипломске академске студије, 300 ЕСПБ;
грађевинско инжењерство, положен стручни
испит, возачка дозвола „Б’’ категорије,ECDL, 3
године радног искуства.

ЦЕНТАР ЗА ИМОВИНУ - БЕОГРАД
Самостални дипломирани
економиста
УСЛОВИ:
VII/1-5,
завршене
дипломске
академске студије - 300 ЕСПБ, економске науке,
3 године радног искуства, ECDL; пожељно: рад
на осигурању електроенергетских објеката.

Самостални дипломирани правник
УСЛОВИ: VII/1-5, завршене дипломске академске
студије - 300 ЕСПБ, правне науке, 3 године
радног искуства; пожељно: рад на осигурању
електроенергетских објеката.
Радни однос се заснива на одређено време,
до 12 месеци, са могућношћу заснивања
радног односа на неодређено време.
Пријаву, CV, фотокопију дипломе, потврду
о радном искуству са детаљним описом
послова на којима је стечено радно искуство
и остале доказе о испуњавању услова (ECDL,
возачка дозвола и др), доставити Центру
за људске потенцијале, на адресу: Јавно
предузеће „Електромрежа Србије“, Београд,
Кнеза Милоша 11.
Лица која конкуришу на више радних
места дужна су да доставе пријаву за свако
појединачно радно место.
Непотпуне и неблаговремене
неће се разматрати.
Рок за подношење
01.06.2012. године.
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366
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

30.05.2012. | Број 467 |
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Администрација и управа

Администрација
и управа
КосовсКа миТровица

центар за социЈаЛни
рад, штрпце, призрен
и гора
Са седиштем у Штрпцу
38236 Штрпце
тел. 0290/71-076

Стручни радник на
пословима социјалног
рада-водитељ случаја
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, струка: социјални радник,
психолог, педагог, андрагог и специјални педагог, најмање 1 година
радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
доказ о радном искуству-фотокопију радне књижице, оверену
фотокопију дипломе о завршеном
високом образовању, уверење да
није под истрагом и да није осуђиван, уверење о држављанству.
Фотокопије докумената не могу
бити старије од 6 месеци. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Фотокопије
докумената које нису оверене код
надлежног органа, као и неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ниш

упраВа за имоВину и
инспеКциЈсКе
посЛоВе
18000 Ниш, Николе Пашића 24
тел. 018/504-483

Саобраћајни инспектор за
друмски саобраћај
УСЛОВИ: висока стручна спрема, саобраћајни или грађевински
факултет (VII степен стручности), високо образовање другог
степена, односно завршене мастер академске студије саобраћајног или грађевинског смера или
високо образовање саобраћајног
или грађевинског смера стечено у складу са прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005.
године и које је законом изједначено са академским називом мастер; најмање три године радног
искуства у струци; да је кандидат
држављанин Републике Србије; да
је пунолетно лице; да има општу
здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да
уз пријаву приложе оригинале или
оверене копије доказа о испуњености свих услова из огласа, као и
оверену фотокопију радне књижице и оригинал или оверену фото-

копију доказа о радном искуству у
струци. Уверење о држављанству
и уверење надлежне полицијске
управе о неосуђиваности не смеју
бити старија од 6 месеци. Уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци)
кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: Управа за
грађанска стања и опште послове,
Николе Пашића 24, Ниш.

нови сад

разВоЈна банКа
ВоЈВодине
ад ноВи сад

21000 Нови Сад, Стражиловска 2
тел. 021/4884-756
e-mail: milica.skutelis@rbv.rs

Сарадник у дирекцији за
правне послове

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, дипломирани правник са
положеним правосудним испитом;
знање енглеског језика; познавање рада на рачунару, рад у MS
Office пакету; 2 године радног
искуства; положен возачки испит
за „Б“ категорију. Пријаве слати
мејлом.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих
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Администрација и управа / Трговина и услуге

шабац

поништење КонКурса
ЈКп „изВор“
15225 Владимирци
Светог Саве 25

Конкурс објављен 02.05.2012.
године у публикацији „Послови“, за радно место: шеф
службе наплате и возног парка, поништава се у целости.

УжицЕ

општинсКа упраВа
општине баЈина
башта
31250 Бајина Башта
Душана Вишића 28
тел. 031/865-281

Послови урбанисте
УСЛОВИ: Општи услови прописани чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл.
гласник РС“, бр. 48/91, 44/98,
49/99, 34/01 и 39/02): да је кандидат држављанин РС; да има
општи здравствену способност; да
има прописану стручну спрему; да
није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Услови прописани
Правилником о систематизацији
радних места у Општинској управи Општине Бајина Башта: висока стручна спрема, архитектонски
или грађевински смер; положен
стручни испит; познавање рада на
рачунару; радно искуство: 1 година. Пријаве на оглас са доказима
о испуњености услова подносе се
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге
ибн унион

15000 Шабац
Јанка Веселиновића 106/4

Менаџер продајекомерцијалиста
УСЛОВИ: одлично познавање
рада на рачунару; возачка дозвола „Б“ категорије; пожељно знање
енглеског језика; пожељно радно
искуство; изразита комуникативност и могућност лаког остваривања контакта. Уколико мислите
да сте права особа за ову позицију, вашу биографију са сликом можете послати на е-mail:
ibnunion@ptt.rs. Само ужи круг
кандидата биће контактиран. Рок
за пријаве је 01.06.2012. године.

SZR SALON LEPOTE
„RELAX PLUS“

24000 Суботица, Сомборски пут 11
тел. 024/535-900

Маникир

на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, КВ маникир, приучени
маникир, минимум 6 месеци радног
искуства, пожељно знање мађарског језика. Пријаве кандидата
најкасније до 11.06.2012. године,
на број телефона: 024/535-900, од
10,00 до 15,00 часова.

„градина“ доо

24000 Суботица
Пролетерских бригада 123
тел. 024/553-830

Аутомеханичар

на одређено време од 3
месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у траженом занимању, од 3 до
5 година радног искуства у струци, возачка дозвола „Б“ категорије. Рок за пријаву на оглас је до
15.06.2012. године, искључиво на
горенаведени број телефона. Особе за контакт: Мирјана Зелић и
Жужан Грковић.

сзр „мона-теЛ“
11070 Нови Београд
Др Ивана Рибара 179
тел. 064/204-06-66

Аутоелектричардијагностичар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ аутоелектричар, радно
искуство 3 године, познавање
дијагностике, поседовање возачке дозволе, пробни рад 6 месеци.
Пријаве слати у року од 15 дана
од дана објављивања огласа.

WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE аDо
11070 Нови Београд
Трешњиног цвета 1

Продавац осигурања
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно
познавање МS Оffice. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или на е-mail:
konkurs@wiener.co.rs.

сзтр цВећара
„циКЛама“

21000 Нови Сад
Новосадског сајма 7
e-mail: svetlana.copic@gmail.com

Радник за аранжирање
цвећа

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању; радно
искуство у цвећари, предвиђен је
пробни рад.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
30.05.2012. | Број 467 |
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сзр модни ФризерсКи
саЛон „пинК“
КоЈадиноВић ненад
11000 Београд, Макензијева 69
тел. 011/3441-254, 065/5465-624

Фризер за мушкарце
на одређено време
2 извршиоца

Фризер за жене

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме у наведеном занимању.

HDеемF „Bее-BееP“ Dоо
11000 Београд, Зрмањска 27
тел. 011/3573-017
е-mail: bacovic@helendoron.rs

Сарадник у настави
енглеског језика
3 извршиоца

УСЛОВИ: течно знање енглеског
језика и смисао за рад са децом;
средња стручна спрема или висока
стручна спрема. Документација коју
је потребно доставити за пријаву на
оглас: биографија са сликом.

„еуреКа“ доо
„аЛВасари“ доо

11000 Београд, Устаничка 64/X
тел. 011/3442-356

34000 Крагујевац
Краљевачког батаљона 370
тел. 034/354-030, 354-040, 063/602-768

Аутолимар

Књиговођа

на одређено време

Аутолакирер

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економско-финансијски смер;
радно искуство најмање 5 година
на пословима самосталног књиговође; израда и потписивање
завршног рачуна; познавања рада
на рачунару и програма за књиговодство. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања.

Аутомеханичар

„KLEFFмаNN“ Dоо

11070 Нови Београд
Алексиначких рудара 37
тел. 011/2699-915, 064/7088-560

Анкетар за телефонско
анкетирање
рад по уговору о делу
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање;
знање хрватског језика. Особа
за контакт: Славица Анђелић,
бројеви телефона: 011/2699-915,
064/7088-560.

ворност
Национална служба
за запошљавање
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сзр „моВи метаЛ“
24000 Суботица
Иштвана Лукача 18

Бравар

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, бравар или лице без
обзира на занимање, са радним
искуством на браварским пословима. Пријаве кандидата најкасније до 07.06.2012. године, лично
на адресу послодавца, од 06,00 до
08,00 часова.

Грађевинарство
и индустрија
пти „инВест“ доо

11000 Београд, Макензијева 53
тел. 011/2435-844
е-mail: gpdom@sezampro.rs

УСЛОВИ: II, III, IV или V степен
стручне спреме у наведеном занимању. Заинтересовани кандидати
могу доћи лично или се јавити на
горенаведене бројеве телефона,
сваког радног дана, од 08,00 до 16,00
часова. Особа за контакт: Зоран
Алексић. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања.

Електричар аутоматичар
на одржавању и поправци
електроинсталација
на средствима којима
располаже предузеће:
торанске дизалице кранови,
фабрике бетона, сепарација
шљунка, армирачке машине
на одређено време од 3
месеца

„DRA GROUP“ Dоо

24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 11/1
тел. 024/533-636

УСЛОВИ: V или III степен стручне
спреме, електроструке; минимум 3
године радног искуства.

Координатор опасним
отпадима

Машиниста-руковалац
грађевинским машинама,
рад на машинама: фабрика
бетона-машине Елба 35
и Елба 25 са скрепером,
утоваривач УЛТ 160 Ц, багер
Г 700 и булдожер ТГ 90 Ц

на одређено време од 3
месеца (период пробног рада)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, обавезно знање енглеског
језика-виши конверзацијски ниво
(говори, чита, пише), пожељно 3
године радног искуства. Могућна одређено време до 3
ност заснивања сталног радног
месеца
односа након
истека
пробног
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
рада. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве на горенаведени
УСЛОВИ: III степен стручне спреброј телефона, особи за контакт:
ме, руковалац једноставних
грађе- је
Први утисак
Карољу Молнару, ради заказивинских машина; минимум 3 годивања термина за разговор. Рок за
најважнији –
пријаву је 30 дана.
не радног искуства.

будите
испред свих

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

Грађевинарство и индустрија

беозаштитабезбедност и
здраВЉе на раду доо
11000 Београд
Смедеревски пут 4ф
тел. 011/2750-127

Инжењер за безбедност и
здравље на раду
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен
стручне
спреме,
дипломирани инжењер заштите на раду
или инжењер заштите на раду;
потребно је искуство на пословима из области безбедности и здравља на раду, стручни испит из
области безбедности и здравља
на раду, као и возачка дозвола
„Б“ категорије; рад је у просторијама послодавца: Далматинска
101. Радне биографије слати на
адресу послодавца или на е-mail:
beozastitabezbednost@yаhоо.com.

Стекните
Сервисер противпожарне
конкурентску
заштите
предност
УСЛОВИ: IV степен
стручне спре-

ме у наведеном занимању, положен стручни испит из противпожарне заштите, као и поседовање
возачке Обука
дозволе за
„Б“активно
категорије;
радно искуство из противпожарпосла
не заштите;тражење
рад је у просторијама послодавца: Далматинска 101.
Пријаве са пратећом биографијом
слати на адресу послодавца или
на е-mail: beozastitabezbednost@
yаhоо.com.

„Фмп“ доо београд

11250 Железник, Југословенска 2
тел. 011/6557-533, 6557-529
e-mail: office@fmp.cо.rs
sladjana.јоvanovic@fmp.cо.rs

Металостругар
10 извршилаца

10 извршилаца

на одређено време 12 месеци

Алатничар

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне
спреме, инжењер за електротехнику. Рок за пријављивање је до
попуне радног места.

10 извршилаца

Металоглодач
10 извршилаца

10 извршилаца

Машинбравар

21000 Нови Сад
Марка Миљанова 15
тел. 021/422-266
e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Електроничар у служби
одржавања

Металобрусач

Бравар

„еЛеКтропорцеЛан“ ад
ноВи сад

Обука за
активно
тражење
посла

10 извршилаца

Виљушкариста
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне
спреме, за послове послужилаца
у производњи, радника на одржавању и сервису и другим позицијама. Пријаве слати на горенаведену
Посао се не чека,
адресу или доћи лично и попунити
образац
кадровског
упитника.
посао
се тражи

ад „рубин“

37000 Крушевац
Наде Марковић 57
тел. 037/412-699

Друштвена одговорнос

„тпс“ доо ноВи
ПРИОРИТЕТИ У
КнеЖеВац
ЗАПОШЉАВАЊУ
23330 Нови Кнежевац
Немањина 102
тел. 0230/81-203
е-mail: infо.tps@cimos.еu

Вођа производње
УСЛОВИ:
дипл.
машински
Национална
служба
за запошљавање
инжењер (предност
инжењери
производног машинства), VII степен, основно знање на рачунару;
радно искуство у струци. Пријаве
(биографију) слати на горенаведену адресу или на е-mail: infо.
tps@cimos.еu. Рок за пријаву је 21
дан од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Програми
приправништва –
знање у пракси

Тракториста-физички
Национална служба
радник за запошљавање

Обука за

Шанса
за
активно
тражење
младе
посла

за потребе радне јединице
Јасење, на одређено време

Пословни центри НСЗ
Обука за ИДЕЈЕ
ВЕЛИКЕ
активно
ЗА МАЛИ
тражење
посла
БИЗНИС

центри
УСЛОВИ:Пословни
возачка дозвола
„Б“ категорије, пожељно НСЗ
радно искуство.
Пријаве доставити на горенаведену адресу или на и-мејл: rubin@
rubin.rs.

Стекните
конкурентску
План за
предност
реализацију

Друштвена одговорност

вашег

ПРИОРИТЕТИ У
Обука
за активно
бизниса
ЗАПОШЉАВАЊУ

тражење посла

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
Националнаклијената
служба
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
Посао
се не чека,
за запошљавање
посао се тражи

30.05.2012. |
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„Југодом“ доо

21000 Нови Сад, Темеринска 110

Шеф магацина

Саобраћајни инжењер
на одређено време од 3
месеца

за рад у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, саобраћајни инжењер.

УСЛОВИ: VI, IV или III степен
стручне спреме у било ком занимању, обавезно радно искуство
на тим пословима и поседовање возачке дозволе „Б“ категорије. Послови се обављају у
Београду, Панчевачки пут 72а,
„Југодом“-грађевински
центар
„Домино“. Контакт само на е-mail:
jugodom2@hotmail.com.

ОСТАЛО: познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, средње знање енглеског
језика. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на број телефона:
024/551-188. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Продавац

32212 Прељина, Чачак
тел. 032/841-495, 062/648-102

за рад у Београду
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме
у наведеном
занимању,
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
рад је у Београду, Панчевачки пут
72а, „Југодом“-грађевински центар „Домино“. Контакт само на
е-mail: jugodom2@hotmail.com.

Виљушкариста

за рад у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.

Помоћни радник
за рад у Београду
4 извршиоца

САЈМОВИ

Радник на одржавању
машина за обраду дрвета
на одређено време од 12
месеци
2 извршиоца

Први утисак је
УСЛОВИ: III
или IV степен стручнајважнији
–
не спреме, електро или машинског
будите
смера, возачка
дозвола „Б“ категорије; пожељно знање енглеског
испред свих
или руског језика; радно искуство

од годину дана. Место рада је у
Прањанима, Горњи Милановац.
Заинтересовани кандидати могу
да се јаве Ксенији Радојичић, на
горенаведене бројеве телефона.
Конкурс је отворен до попуне радних места.

Национална служба
за запошљавање

24000 Суботица
Пролетерских бригада 123
тел. 024/551-188

Машински инжењер

наДруштвена
одређено време од 3
месеца
одговорност

УСЛОВИ: VII степен стручне
спреме, дипломирани машински
инжењер.

18

Људи су
мера успеха
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институт за
ЈаВно здраВЉе србиЈе
„др миЛан ЈоВаноВић батут“
Др Суботића 5, Београд

Расписује оглас за обављање
следећих послова:

Шеф Националне
канцеларије за HIV/AIDS
у Центру за промоцију
здравља Института

„рис мебеЛ“ доо

УСЛОВИ: II или I степен стручнеЗАПОШЉАВАЊА
спреме, рад је у сменама на
одређено време. Послови се обављају у великом стоваришту
НАЈКРАЋИ
ПУТ Објекат
грађевинског
материјала.
се налази
на
адреси:
ДО ПОСЛА Панчевачки
пут 72а, „Југодом“-грађевински
центар „Домино“.

„ЈаВорниК“ доо

Mедицина
и пољопривреда

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје
пословање

Опис послова:
Организује, координира и управља процесом рада у канцеларији.
Координира спровођење Националне стратегије за борбу против
HIV-AIDS, усклађивањем одговарајућих програма и пројеката и
иницирањем, развијањем и усмеравањем сарадње између заинтересованих страна. Координира
рад на развоју детаљног акционог
плана за имплементацију националне стратегије и оперативних
планова рада подгрупа Комисије за борбу против HIV-AIDS, у
сарадњи са другим партнерима,
као и на ревизији оперативних
планова на основу резултата евалуације напретка националног
одговора на HIV епидемију. Координира израду анализе и евалуацију одговора на HIV епидемију
и израду извештаја о напретку
националног одговора на HIVAIDS за националне потребе, као и
других извештаја по захтеву међународних организација или других
партнерских институција, установа, удружења. Развија и надгледа
имплементацију стандардизованих, административних и оперативних процедура, као што су:
систем чувања и завођења документације; обрасци извештавања
о свим релевантним активностима
значајним за ефикасност одговора на HIV епидемију, финансијске трансакције везане за спровођење пројеката или делова
пројеката; систем праћења набавки и уговора, механизме мониторинга и евалуације и сл. Ради на
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Медицина и пољопривреда

унапређењу система за праћење
успешности националног одговора на HIV и евалуационог система,
у складу са националним и међународним препорукама, упутствима, итд. Обезбеђује координацију
праћења и извештавања свих
актера на пољу HIV-а у Републици Србији. Сачињава извештаје о
прогресу активности, креира радни план, месечне, кварталне и
годишње извештаје, као и друге
потребне извештаје за директора
ИЈЗ, помоћнике министара у релевантним секторима Министарства
здравља и друге субјекте. Остварује сарадњу са Комисијом за
борбу против HIV-AIDS и другим
релевантним експертима, ради
обезбеђивања пуног поштовања
Националног акционог плана у
имплементацији свих компоненти
и активности у складу са важећом
Стратегијом за борбу против HIVAIDS. Организује састанке свих
актера ангажованих у одговору
на HIV епидемију у Србији и омогућава екстерни мониторинг и
евалуацију националног одговора
по потреби. Организује састанке
Републичке комисије за HIV-AIDS
најмање једном у три месеца. Свакодневно врши проверу активности особља Канцеларије, разматра оперативне и програмске
ефективности рада, те дефинише
препоруке за одговорајуће измене, ако је потребно. У сарадњи са
запосленима Канцеларије развија
и надгледа имплементацију стандардизованих административних
и оперативних процедура, као
што су: систем чувања и завођења
документације; обрасци извештавања о свим релевантним активностима значајним за ефикасност одговора на HIV епидемију,
финансијске трансакције везане за
спровођење пројеката или делова
пројеката; систем праћења набавки и уговора, механизми мониторинга и евалуације и сл. Остварује сарадњу са Министарством
здравља, Републичким фондом за
здравствено осигурање (РФЗО),
Републичком комисијом за борбу
против HIV-AIDS, о чему на тромесечном нивоу извештава директора ИЈЗ и помоћника министра именованог као надлежног у Сектору
за јавно здравље у Министарству

здравља Србије. О актуелној ситуацији у домену сарадње Канцеларије са другим пројектима превенције HIV-а, на тромесечном нивоу
извештава
помоћника министра именованог као надлежног
у Сектору за европске интеграције и међународну сарадњу у
Министарству здравља Србије. Са
финансијском и правном службом
ИЈЗ сарађује у вези спровођења
набавке, кроз обезбеђивање прелиминарних контаката са заинтересованим снабдевачима добара и услуга, узимајући у обзир
статус активности повезаних са
пројектима, или активностима на
пројектима за чије спровођење је
задужена Канацеларија, припреме
уговора за сараднике, консултанте и друге ангажоване као техничка и/или експертска подршка
Канцеларији. Организује додатне
тренинге, у циљу изградње капацитета запослених Канцеларије,
како за мониторинг и евалуацију,
тако и за друга подручја рада у
којима се укаже потреба. У договору са сарадницима и ПР службом ИЈЗ Србије, планира и координира обавештавање јавности о
релевантним темама и организује
обележавање значајних датума на
пољу HIV-а.
Услови:
- ВСС, завршен факултет организационих наука или филозофски факултет или медицински
факултет
- активно знање енглеског језика
(писаног и говорног)
- рад на рачунару напредни
корисник
- добре вештине комуникације,
извештавања, обављање презентација и организације рада
- 3 године искуства на пословима
управљања пројектима из области јавног здравља и сл.
Пријаве и CV слати на и-мејл:
danijela_priljeva@batut.org.rs или
на адресу Институт за јавно здравље Србије “Др Милан ЈовановићБатут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком: ЗА КОНКУРС.
Само ће кандидати који уђу у
ужи избор бити обавештени о
резултатима. Оглас је отворен до
01.06.2012. године.

дом здраВЉа гроцКа
Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Материјални књиговођа
УСЛОВИ: Поред општих услова за
заснивање радног односа, утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: завршена средња економска
школа-IV степен стручне спреме
или гимназија-IV степен стручне спреме, диплома о завршеној
школи, познавање рада на рачунару, кратка биографија. Одлука о
избору канидидата биће објављена на огласној табли Дома здравља, а информације се могу добити у правно-кадровској служби
Дома здравља. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно
у канцеларији писарнице правне
службе. Пријаве мимо означеног
рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.

Кбц „др драгиша
мишоВић дедиње“
11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Виши лабораторијски
техничар
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа-лабораторијски смер; положен стручни
испит.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа-лабораторијски смер; положен стручни
испит.

Медицинска сестратехничар
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне
спреме, виша или средња медицинска школа-општи смер; положен стручни испит.
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ОСТАЛО: Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе
о испуњености услова: оверену
копију дипломе, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, решење о издавању
лиценце, краћу биографију са
пропратним писмом. Пријаве доставити на наведену адресу или
лично архиви установе, Јована
Мариновића 4.

специЈаЛна боЛница
за церебраЛну
параЛизу и разВоЈну
неуроЛогиЈу

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Сервирка
УСЛОВИ: ПК радник (стручно
оспособљен за занимање сервирке); радно искуство 12 месеци;
лекарско уверење; пробни рад 3
месеца. Уз пријаву приложити:
биографију; оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи и
стручној оспособљености; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству и потврду
да се против лица не води судски
поступак. Пријаве са потребном
документацијом доставити у року
од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

зц „сВети ЛуКа“
11300 Смедерево
Кнез Михајлова 51
тел. 026/672-672

Доктор медицинеспецијалиста педијатрије
2 извршиоца

Опис послова: извршава рутински рад здравствене делатности у
оквиру своје специјалности, врши
консултативне прегледе, учествује
у едукацији млађег кадра, обавља
и друге послове из своје специјалности, по налогу начелника.
УСЛОВИ: Пробни рад траје 3 месеца, у складу са чл. 36 став 2 Закона о раду. Кандидати морају да
испуњавају опште услове прописа-
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не законом, као и следеће посебне
услове: да поседују високу стручну спрему-завршен медицински
факултет, положен стручни испит
за звање доктора медицине; завршена специјализација из области
педијатрије и најмање 3 године
радног искуства по положеном специјалистичком испиту. Уз пријаву се
подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа документа:
диплома о завршеном медицинском
факултету; уверење о положеном
стручном испиту; уверење о положеном специјалистичком испиту;
лиценца издата од надлежне коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак и
да није под истрагом; уверење о
држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних;
потврда о специјалистичком радном искуству; кратка биографија са
адресом и контакт телефоном. Рок
за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене пријаве неће се разматрати, већ ће се неотворене вратити
на адресу пошиљаоца.

специЈаЛна боЛница
за реХабиЛитациЈу
„геЈзер“
16246 Сијаринска Бања
Краља Милана 16
тел. 016/895-153

Дипломирани правник

са положеним правосудним
испитом, на одређено време
до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме у наведеном занимању,
три године радног стажа у струци, положен правосудни испит. Уз
пријаву са биографијом подносе
се следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији:
диплома о завршеној стручној
спреми, радна књижица, доказ о
радном искуству на одговарајућим
пословима које се тражи као услов
за одређено радно место, уверење о положеном правосудном
испиту, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге
рођених (издат на новом обрасцу

сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном
гласнику РС“, бр. 20/09), уверење
о здравственом стању (не старије
од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање полова
у државном органу (издато након
објављивања овог огласа). Рок
за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или
суду, као и непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве поднети
на горенаведену адресу. Додатне
информације могу се добити на
број телефона: 016/895-153.

дом здраВЉа
ЉубоВиЈа

Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/661-898
тел/факс: 015/661-599

Доктор медицине
УСЛОВИ: Поред општих законских
услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију потврде
о положеном стручном испиту;
потврду-уверење од Националне
службе за запошљавање; потврду
о радном искуству након положеног стручног испита на пословима
пружања здравствене заштите,
решење о упису у лекарску комору
и кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са
доказима доставити на адресу:
Дом здравља Љубовија (са стационаром), Војводе Мишића 58,
Љубовија.

Вешерка
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију о завршеном II степену стручне спреме. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
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објављивања огласа. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

Спремачица
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију о завршеној основној
школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима
доставити на адресу: Дом здравља Љубовија (са стационаром),
Војводе Мишића 58, Љубовија.

поништење деЛа
огЛаса
специЈаЛна боЛница
за церебраЛну
параЛизу и разВоЈну
неуроЛогиЈу

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302
Оглас објављен 11.04.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: 2 радника на транспорту пацијената, на одређено
време, и то: 1 извршилац по
основу замене одсутног радника, а 1 извршилац по основу повећаног обима посла до
12 месеци.

заВод за биоциде и
медицинсКу
еКоЛогиЈу
11000 Београд, Требевићка 16

Истраживач ветеринар

на одређено време до годину
дана

Опис послова: рад у лабораторији
за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе
у комуналној хигијени; организација и координација извођења
програмских активности у складу са уговорним обавезама (евиденција, фактурисање, наплата);
истраживања у реализацији програмских активности; контрола
квалитета услуга.
УСЛОВИ: завршен ветеринарски
факултет-VII/1 степен. Уз пријаву поднети: биографију и доказе

о испуњености услова конкурса у
неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прилозима се достављају
на адресу Завода за биоциде и
медицинску екологију, Београд,
Требевићка 16, поштом или лично на писарницу Завода. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији
„Послови“.

поништење огЛаса
дом здраВЉа
ЛаЈКоВац

14224 Лајковац, Светог Саве бб
тел. 014/3431-237, 3431-684
Оглас објављен 11.04.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

заВод за ЈаВно
здраВЉе уЖице

31000 Ужице
Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Лабораторијски
техничар у Центру
за микробиологијуОдељење за клиничку
микробиологију

на одређено време од
8 месеци, по основу
привременог повећања посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати морају испуњавати и
следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа
лабораторијског смера; положен
стручни испит.

Домар

на одређено време од
3 месеца, по основу
привременог повећања обима
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова
предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: завршен III
степен стручне спреме.

Праља лабораторијског
посуђа систематизованих
у Центру за
микробиологију-Одељење
за припрему хранљивих
подлога, стерилизацију
и прање лабораторијског
посуђа
на одређено време од
3 месеца, по основу
привременог повећања обима
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова
предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: завршена
основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о
испуњавању услова, у оригиналу
или у овереној копији, подносе се
на горенаведену адресу.

земЉорадничКа
задруга „ЈеЖеВица“
31213 Јежевица
тел. 031/829-090

Директор

на мандатни период од 5
година

УСЛОВИ: VII, VI и IV степен стручне спреме, пољопривредног и
осталих смерова, најмање 2 године радног искуства у струци на
руководећем радном месту са
посебним овлашћењима и одговорностима; да нема законских
сметњи за вршење ове функције
и да се кандидат не налази под
истрагом за кривично дело; да
поднесе програм рада и развоја
задруге. Директор се именује на
мандатни период од 5 година. Рок
за подношење пријаве је 10 дана
од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Наука и
образовање

специЈаЛна боЛница
за псиХиЈатриЈсКе
боЛести
„КоВин“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

ЗАКОН О
ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

Медицински техничарсестра

на одређено време до 12
Обука за
месеци
активно
тражење
УСЛОВИ: завршена средња медипосла
цинска школа, без обзира на радно
искуство, положен стручни испит.
Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми и уверење о
положеном стручном испиту.

Дипломирани фармацеут

Посао
се незавршен
чека, фармацеутУСЛОВИ:
ски факултет, без обзира на радпосао
се тражи
но искуство, положен стручни
испит. Кандидати су у обавези
да доставе: пријаву са кратком
биографијом, фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском
факултету и уверење о положеном стручном испиту.

осноВна музичКа
шКоЛа
„ВЛадимир
ђорђеВић“
11000 Београд
Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Друштвена
Услови
за пријем уодговорност
радни
однос
Национална служба
Професор контрабаса
са 25% радног времена
за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ У
Члан
120
ЗАПОШЉАВАЊУ
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
У радни однос у установи може да
спреме, дипломирани музичарбуде примљено лице под условима проконтрабасиста. Кандидати треба
писаним законом и ако:
да испуњавају услове из чл. 8 и
1) има одговарајуће образовање;
120 Закона о основама система
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учеобразовања и васпитања („Сл.
ницима;
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
3) није осуђивано правноснажном
Правилника о врсти стручне спрепресудом
за кривично
дело за које је
Национална
служба
ме наставника у основној музичкој
изречена безусловна казна затвора у
за
запошљавање
школи („Сл. гласник РС-Просветтрајању од најмање три месеца, као и за
ни гласник“, бр. 7/05), а уз пријакривична дела насиље у породици, одуву подносе: оверену фотокопију
зимање малолетног лица, запуштање
дипломе, уверење о држављани злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело приству Републике Србије и извод
мање мита или давање мита, за крииз матичне књиге рођених. Пре
вично дело из групе кривичних дела
закључења уговора о раду подпротив полне слободе, против правног
носе и доказ о испуњеносту услосаобраћаја и против човечности и друва из чл. 120 ст. 1 тач. 2 Закона
гих добара заштићених међународним
о основама система образовања
правом, без обзира на изречену криШанса
младе
и васпитања.
Рокзаза
пријаве је 8
вичну санкцију, и за које није, у складу
дана од дана објављивања конса законом, утврђено дискриминаторно
понашање;
курса. Непотпуне и неблаговреШанса
за Републике
4) има
држављанство
мене пријаве неће се разматрати.
Србије. младе
Пријаве се подносе у секретаријат школе или шаљу поштом - са
Када се образовно-васпитни рад
повратницом.
остварује на језику националне мањи-

Програми
приправништва –
знање у пракси

Национална
службасоцијални
Дипломирани
за
запошљавање
радник
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена
висока стручПословни
центри
на спрема-VII/1 степен, звање:
НСЗ социјални радник,
дипломирани
без обзира на радно искуство,
положен стручни испит. Кандидати су у обавези да доставе:
пријаву са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о завршеној
стручној спреми, звање: дипломирани социјални радник и уверење
о положеном стручном испиту.

План за
реализацију
вашег
бизниса

ОСТАЛО: Пријаве са потребним
доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
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Школа је знање,
посао је занат

не, осим услова из става 1 овог члана,
лице мора да има и доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става
1, тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1. тачка
3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако
се у току радног односа утврди да не
испуњава услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој
установи.

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Прави људи
на правим
пословима

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

Наука и образовање

ФаКуЛтет
драмсКиХ уметности
11070 Нови Београд
Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Ванредни професор или
доцент за уметничку
област Драматургија,
наставни предмет:
Филмска и телевизијска
драматургија, Копирајтинг
и драматургија видео
игара
на одређено време

Ванредни професор или
доцент за уметничку
област Драматургија,
наставни предмет:
Позоришна и радио
драматургија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, факултет драмских уметности, дипломирани драматург.

Ванредни професор или
доцент за уметничку
област Филмска и
телевизијска монтажа,
наставни предмет:
Филмска монтажа
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, факултет драмских уметности, дипломирани филмски и
телевизијски монтажер.

Ванредни професор
или доцент за научну
област Историја и
теорија драмских
уметности, медија
и културе, наставни
предмет: Историја филма
и Историја српског и
југословенског филма
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука о драмским уметностима из области филмологије.

Доцент за уметничку
област Драматургија,
наставни предмет:
Филмска и телевизијска
драматургија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, факултет драмских уметности, дипломирани драматург.

Асистент за уметничку
област Позоришна и радио
режија, наставни предмет:
Позоришна режија
на одређено време

Медицинска сестра у
групи

на одређено време ради
замене одсутног радника
4 извршиоца

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

Стручни сарадник-логопед
на одређено време ради
замене одсутног радника

УСЛОВИ: II степен високих студија
или VII степен стручне спреме,
факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију, смер логопед.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, факултет драмских уметности, дипломирани позоришни и
радио редитељ.

Дефектолог-васпитач

ОСТАЛО: Избор се врши према
условима за избор наставника и
сарадника, предвиђеним Законом
о високом образовању и Статутом
Факултета драмских уметности.

УСЛОВИ: II степен високих студија или VII степен стручне спреме, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, одсек
олигофренолог, соматопед.

предшКоЛсКа
устаноВа
„11. априЛ“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2671-861

Васпитач

8 извршилаца

УСЛОВИ: II, I степен високих студија или VI степен стручне спреме, виша школа за образовање
васпитача.

Васпитач

Дефектолог-васпитач

на одређено време ради
замене одсутног радника

Сарадник-социјални
радник-приправник

на одређено време до 2
године, до положеног испита
за лиценцу

УСЛОВИ: II степен високих студија или VII степен стручне спреме, факултет политичких наука,
смер социјални рад и социјална
политика.

Спремачица
3 извршиоца

Спремачица

на одређено време ради
замене одсутног радника
2 извршиоца

на одређено време ради
замене одсутног радника
5 извршилаца

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

УСЛОВИ: II, I степен високих студија или VI степен стручне спреме, виша школа за образовање
васпитача.

Радник за одржавање
дворишта и кровова

Медицинска сестра у
групи
4 извршиоца

на одређено време до 6
месеци

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

грађеВинсКи
ФаКуЛтет
униВерзитета у
београду

11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу
научну област Дрвене и
зидане конструкције

поништење огЛаса
ош „баноВић
страХиња“

теХничКа шКоЛа
„КоЛубара“

Оглас објављен 04.01.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: професор разредне
наставе.

Секретар

11000 Београд
Кнеза Вишеслава 15

ош „др драган Херцог“
11000 Београд
Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

Професор разредне
наставе

са 50% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са боловања

УСЛОВИ: VIII степен стручне
спреме, докторат из уже научне
области којој припада наставни
предмет.

Професор ликовне
културе

Асистент за уже научне
области Геодетске
референтне мреже и
Геодетска метрологија

УСЛОВИ: За све извршиоце планиран је рад са ученицима на болничком лечењу или у кућној настави са
ученицима ометеним у развоју. У
радни однос може бити примљено
лице под условима прописаним законом, и ако има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Услови о одговарајућем образовању и психичкој,
физичкој и здравственој способности доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености
услова о одговарајућем образовању и држављанству РС подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре
закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља установа.
Врши се претходна провера прихофизичких способности кандидата
посредством надлежне службе за
послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака.

на одређено време од три
године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне
спреме, академски назив магистра
наука из уже научне области за
коју се бира, у складу са чл. 72
став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005 и 44/2010), односно са чл.
162 Статута Грађевинског факултета.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању и
Статута Грађевинског факултета
Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак
научних радова и оверен препис
дипломе. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се узимати у разматрање.
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са 35% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са боловања

11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане Законом
о основама система образовања
и васпитања и Правилником о
организацији рада и систематизацији послова у Техничкој школи „Колубара“. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о поседовању држављанства Републике Србије. Пријаве
са назнаком: „За конкурс“ доставити на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ВисоКа шКоЛа
струКоВниХ студиЈа
за инФормационе и
КомуниКационе
теХноЛогиЈе

11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

Предавач за област
Електротехничко и
рачунарско инжењерство,
ужа област Рачунарство и
програмирање
на одређено време од пет
година

Предавач за област
Економске науке, ужа
област Економске науке
на одређено време од пет
година

УСЛОВИ: магистар наука у научној, односно стручној области за
коју се бира, објављени научни,
односно стручни радови из одговарајуће области у последњих пет
година и способност за наставни
рад. Поред наведених услова, кандидати који се пријављују на конкурс треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Правилни-
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ком о избору у звања наставника
и сарадника школе и Правилником
о систематизацији радних места
школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс, биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о завршеном
факултету, магистратури, списак
радова и саме радове. Пријаве са
прилозима подносе се у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Висока школа
струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати
у разматрање.

предшКоЛсКа
устаноВа
„бошКо буХа“

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

С тручни сарадникпедагог

на одређено време ради
замене запосленог одсутног
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) или
на основним студијама у трајању
од најмање четири године, у
складу са законом, образовање
из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, филозофски
факултет-група за педагогију, без
обзира на радно искуство, посебна здравствена и психофизичка способност за рад са децом
предшколског узраста, уверење о
здравственој способности, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и
васпитања; држављанство Репу-

блике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми
или уверења о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге
рођених (фотокопија), уверење
о држављанству (фотокопија),
уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања, на адресу
установе, поштом или лично, од
09,00 до 15,00 часова.

деВета гимназиЈа
„миХаиЛо петроВић
аЛас“
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 41

Стручни сарадник-педагог
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, дипломирани педагог,
професор педагогије или дипломирани школски психолог-педагог. Уз пријаву доставити: оверене фотокопије дипломе, извода из
матичне књиге рођених и уверења
о држављанству РС.

ФаКуЛтет за
образоВање
дипЛомираниХ
праВниКа и
дипЛомираниХ
еКономиста за
руКоВодеће КадроВе
у ноВом саду
11070 Нови Београд
Старо сајмиште 29

Наставник у свим
наставним звањима за
ужу област Економија
Наставник у свим
наставним звањима за
ужу област Пословна
математика
Наставник у свим
наставним звањима за ужу
област Грађанскоправну
УСЛОВИ: Услови су прописани
Законом о високом образовању и
општим актима Факултета. Пријаве са биографијом, списком научних радова, радовима, дипломом
о одговарајућој стручној спреми,
изводом из матичне књиге рођених, уверењем о држављанству,
подносе се на адресу: Исе Бајића 4,
21000 Нови Сад.

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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друга еКономсКа
шКоЛа
11000 Београд
Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

Наставник економске
групе предмета

на одређено време до истека
мандата директора школе

Наставник економске
групе предмета
УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник енглеског
језика
на одређено време до
повратка радника са
боловања

УСЛОВИ: професор енглеског
језика и књижевности.

Спремачица
УСЛОВИ: најмање основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да
испуњавају и услове прописане у
чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидат
за радно место наставника је лице
које је стекло одговарајуће високо
образовање предвиђено чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена
и врсте стручне спреме; оверену
фотокопију уверења о држављанству РС. Неће се разматрати пријаве
које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који
се траже конкурсом, као и пријаве
кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме.

униВерзитет у
београду
ФаКуЛтет
безбедности
11000 Београд
Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор
за ужу научну област
Политичке науке,
наставни предмет:
Политички систем
на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне
спреме, доктор правних наука или
доктор политичких наука. Остали
услови утврђени су одговарајућим
одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 44/2010) и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат подноси: биографију; оверену фотокопију дипломе; списак
научних радова, као и радове.

Доцент за ужу научну
област Студије
безбедности, наставни
предмет: Хумана
безбедност
на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука одбране, безбедности и заштите. Остали услови
утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
44/2010) и Статутом Факултета
безбедности. Уз пријаву кандидат подноси: биографију; оверену
фотокопију дипломе; списак научних радова, као и радове.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са
прилозима подносе се у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ВАшА ПРАВА АдРЕсА:

http://www.nsz.gov.rs/
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прВа београдсКа
гимназиЈа

11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа; потребно радно искуство. Пријаве са
доказом о стручној спреми доставити секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

предшКоЛсКа
устаноВа
„чуКарица“

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Медицинска сестраваспитач

на одређено време ради
замене боловања дужег од 60
дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,
занимање: медицинска сестраваспитач. Документација коју је
потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе IV степена стручне спреме, обавеза
полагања испита за лиценцу, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, држављанство,
потврда надлежног суда да кандидат није осуђиван.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

ош „ВЛадимир назор“
11000 Београд-Железник
Милана Мијалковића 11

Спремачица
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 је кандидат
држављанин РС; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Све
ближе информације о условима
огласа могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
011/2571-757.

гимназиЈа у
ЛазареВцу

11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Секретар
УСЛОВИ: Кандидати треба да
испуњавају услове из члана 68
и члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11); одговарајуће образовање:
дипломирани правник-мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године. Приликом
пријављивања на конкурс кандидати треба да поднесу следећа
документа: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању и уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија). Лекарско уверење се
подноси пре закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

ВисоКа шКоЛа
струКоВниХ студиЈа
београдсКа
поЛитеХниКа
11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

Наставник у звању
предавача за ужу стручну
област Фотографија
на одређено време до пет
година

Сарадник у звању
стручног сарадника
за ужу стручну област
Примењена хемија

на одређено време до пет
година

УСЛОВИ: Поред општих услова
које предвиђа Закон о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и
54/09), кандидати треба да имају и
одговарајући академски назив: за
избор у звање предавача: високо
образовање првог степена и призната уметничка дела; за избор у
звање стручног сарадника: стручни назив специјалистичких струковних студија, односно дипломске академске студије-мастер, са
просечном оценом најмање 08,00
и склоност ка наставном раду,
као и да испуњавају остале услове прописане чл. 64 и 65 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10).
Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да поднесу: биографију
са свим битним подацима: лични
подаци: име и презиме, подаци
о рођењу (дан, месец и година,
место рођења, општина), о држављанству, о постигнутим степенима образовања: основне студије:
назив установе на којој су завршене, место и датум заврштека,
одсек, смер, студијски програм;
мастер студије: назив установе на којој су завршене, место и
датум завршетка, студијски програм; специјалистичке студије:
назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка,
студијски програм, назив рада,
име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка
област; податке о датуму и мес-
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ту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било
која диплома из става 1 ове тачке
стечена у иностранству), називу
установе која је извршила нострификацију; датуму и месту где је
нострификована диплома стечена,
називу установе у којој је стечена;
податке о научноистраживачком,
уметничком, стручном и професионалном доприносу за техничко-технолошке науке: научни и
стручни радови објављени у међународним и домаћим часописима;
радови штампани у зборницима
са научних и стручних скупова;
монографија, уџбеник, прегледни
чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови производи
или битно побољшани постојећи
производи; нове биљне врсте,
нове врсте стоке и нове технологије, образовно-уметничку област
ликовне и примењене уметности
и дизајн: јавно излагање уметничког дела на стамосталним изложбама; јавно излагање уметничког
дела на колективним жирираним
изложбама и манифестацијама;
комерцијална реализација уметничког дела; учествовање или
вођење посебних уметничких
курсева, семинара или мајсторских радионица у земљи и иностранству; учешће на домаћим
или међународним конкурсима
уметничких дела: учешће у раду
жирија на домаћим и страним
изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања
за уметнички рад у земљи и иностранству; објављена теоријска
или уџбеничка дела у земљи и
иностранству (књиге и стручна периодика), професионално
(научноистраживачко, уметничко
и стручно) усавршавање знања
и вештина; податке о доприносу
у настави: о унапређењу образовног процеса: руковођење развојем или учествовање у развоју
студијског програма, унапређење
студијског програма, рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, примена система менаџмента квалитетом у образовном
процесу, унапређењу система
менаџмента квалитетом у циљу
унапређења образовног процеса;
о наставној делатности: увођењу
нових наставних метода; напредо-
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вању студената (пролазност, просечна оцена); руковођење завршеним радовима; обезбеђењу
литературе за учење: основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник,
ауторизована скрипта, практику, видео туторијали, рецензија
уџбеника и помоћних уџбеника;
усавршавању педагошких вештина; податке о доприносу стручној,
академској и широј заједници:
уџбеник издат од стране или за
потребе других високошколских
установа; поглавље у уџбенику
издатом од стране или за потребе
других високошколских установа;
помоћни уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских установа; рецензија
уџбеника и помоћних уџбеника,
издатих од стране или за потребе
високошколских установа; руковођење стручним пројектима за
потребе привредних субјеката и
шире заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; рад објављен у стручном
часопису; рад у међународним
стручним организацијама; рад у
националним стручним организацијама; награде и признања за
научни, стручни и уметнички рад
у земљи и иностранству; уводна
предавања на конференцијама и
друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних
научних конференција и одборима научних друштава; чланства у
уређивачким одборима часописа,
уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката;
организација научних скупова;
руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима;
руковођење научним и стручним друштвима; активности у
комисијама и телима Министарства просвете и телима других
министарстава везаних за научну
и просветну делатност; позитивна
цитираност кандидатових радова-по цитату (без аутоцитата);
друге податке за које кандидат
сматра да су битни; библиографија објављених радова и литературе за учење-припремљена и
написана по општим библиографским принципима, односно упутствима за цитирање литературе у

научном часопису, и то по врсти
радова. Докази: извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио
личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или решење о
нострификацији дипломе стечене
у иностранству, у овереној фотокопији (ако кандидату до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење
о завршетку студија у овереној
фотокопији, осим за нострификацију дипломе); доказе о изборима
у наставно и научно звање, ако
је кандидат био биран у нставно
и научно звање; копије импресума, односно каталога са изложби
о објављеним радовима; сертификате, потврде, уверења и друге
исправе издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних,
стручних и уметничких скупова,
организатора пројекта, научних,
стручних и уметничких часописа,
високошколских установа за сваки
податак наведен у пријави који се
односи на научноистраживачки,
уметнички, стручни и професионали допирнос; допирнос у настави; допринос стручној, академској
и широј заједници; друге доказе
за које учесник конкурса сматра
да су битни. Пријаве се подносе на
наведену адресу Београдске политехнике, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир и разматрати.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања
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ош „Коста ђуКић“
11400 Младеновац
Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385

Наставник техничког
и информатичког
образовања

са 40% радног времена (20
часова), за рад у издвојеном
одељењу Велика ИванчаРека, на одређено време ради
замене запосленог који је
привремено спречен за рад

УСЛОВИ: високо образовање у
складу са чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и
васпитања и одговарајући профил занимања, по Правилнику о
врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној
школи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са
децом и ученицима, што се доказује лекарским уверењем које је
кандидат у обавези да достави
пре закључења уговора о раду;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и
васпитања (уверење прибавља
установа по службеној дужности).
Докази о испуњености услова који
се достављају уз пријаву: оверена
копија дипломе о одговарајућем
образовању и оверена копија уверења о држављанству. Неблаговремене пријаве, пријаве без
доказа о испуњавању свих услова
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентСку
предноСт

поништење огЛаса
ош „драган
КоВачеВић“

11000 Београд, Шафарикова 8
тел. 011/3223-328
Оглас објављен 01.02.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник ортооптичар-плеоптичар (50% радног
времена) и васпитач (50%
радног времена), на одређено
време, замена запослене на
трудничком и породиљском
боловању. У осталом делу
оглас остаје непромењен.

ош „Коста
абрашеВић“

11231 Ресник, 13. октобра 82
тел. 011/8041-792

Наставник математике
Наставник француског
језика
на одређено време до
повратка раднице са
породиљског боловања

Наставник енглеског
језика
на одређено време до
повратка раднице са
трудничког боловања

Наставник историје

за 15% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са породиљског
боловања

Наставник хемије

за 40% радног времена

Наставник грађанског
васпитања

за 40% радног времена, на
одређено време

УСЛОВИ: образовање у складу са
чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11),
правилницима о врсти стручне
спреме за наставнике и стручне сараднике у основној школи,
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом

и ученцима, да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике
Србије. Пријаве се подносе у року
од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу школе, са одговарајућом документацијом. Уз пријаву на конкурс
поднети биографију и оверене
фотокопије (не старије од шест
месеци): дипломе, доказа о положеном стручном испиту или положеном испиту за лиценцу, уколико су исти положили, уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

поништење деЛа
огЛаса
ош „грабоВац“

11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047
Оглас објављен 02.05.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радна
места: наставник енглеског
језика, за 55% радног времена, за рад у првом циклусу
основног образовања и васпитања, у матичној школи у Грабовцу и издвојеним одељенима школе, и наставник
енглеског језика, на одређено време ради замене одсутне запослене, за рад у другом
циклусу основног образовања
и васпитања, у матичној школи у Грабовцу.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
инФормисаност
сигурност
самопоуздање
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униВерзитет
„метропоЛитан“
11000 Београд
Тадеуша Кошћушка 63

Наставник за ужу научну
област Операциони
менаџмент
Наставник за ужу научну
област Рачунарске науке
Наставник за ужу научну
област Информациони
системи
Наставник за ужу
уметничку област Ликовне
уметности и типографија
Наставник за ужу
уметничку област Модни
дизајн
Наставник за ужу научну
област Јавне финансије
Наставник за ужу научну
област Биоинформатика
Наставник за ужу научну
област Графички дизајн
УСЛОВИ: Кандидати треба да
испуњавају услове за избор у
звања дефинисане Законом о
високом
образовању,
Статутом Универзитета и Правилником о начину и постпуку стицања
звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на
Метрополитан универзитету. За
радна места: наставник за ужу
научну област Информациони
системи, наставник за ужу уметничку област Ликовне уметности
и типографија, наставник за ужу
уметничку област Модни дизајн
и наставник за ужу уметничку
област Графички дизајн - неопходан је докторат наука. Кандидати морају да говоре и српским
и енглеским језиком. Кандидати
се пријављују искључиво електронским путем, коришћењем
обрасца за пријаву који се може
преузети са сајта факултета:
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www.metropolitan.еdu.rs/конкурс
и слањем пoпуњеног обрасца на
адресу:
konkurs@metropolitan.
еdu.rs. Допунску документацију
(копије диплома и радова) кандидати могу да пошаљу поштом
или да донесу на наведену адресу
Универзитета, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ВисоКа грађеВинсКо
геодетсКа шКоЛа

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/3086-540
факс: 011/2422-178

Предавач струковних
студија за ужу научну
област Енглески језик

на одређено време од пет
година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме у наведеном занимању.
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене Законом о високом
образовању-члан 63 став 21 и нормативним актима школе: завршен
филолошки факултет и стручни
назив професор енглеског језика
и књижевности. Уз пријаву приложити: биографију, списак радова,
радове и оверене преписе свих
диплома (факултета, доктората,
односно магистратуре), на адресу
школе.

бор

теХничКа шКоЛа

19300 Неготин, Пикијева 9

Директор
УСЛОВИ: Кандидат треба да
испуњава услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним
школама. Поред наведених услова, кандидат треба да 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).
Директор школе бира се на период од 4 године. Мандат директо-

ра почиње да тече од дана ступања на дужност. Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: радну биографију, оверене фотокопије (не старије од 6
месеци) или оригинале дипломе о
стеченој стручној спреми, извода
из матичне књиге рођених, уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), потврду о радном
искуству, одговарајуће лекарско
уверење о здравственој способности и о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад
са децом. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа по службеној
дужности. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

машинсКоеЛеКтротеХничКа
шКоЛа бор

19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник филозофије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор филозофије, дипломирани филозоф, професор филозофије и социологије.

Професор електрогрупе
предмета
на одређено време до
повратка радника са
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, смер телекомуникације.
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 120, 130 и 132 Закона
о основама система образовања и
васпитања. Посебни услови конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника
у настави у стручним школама.
Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матич-
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не књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци. 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 доказе по службеној
дужности од СУП-а, за изабраног
кандидата. Доказ о психофизичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора
о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши Национална
служба за запошљавање. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Одлука о избору кандидата по
конкурсу биће донета у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава.

Ч аЧ а К

теХничКи ФаКуЛтет
чачаК униВерзитет у
КрагуЈеВцу
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-741

Наставник у звању
ванредног професора
за ужу научну област
Електроенергетика

на одређено време од пет
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне
спреме, доктор техничких наука.

Сарадник у звању
асистента за ужу научну
област Математика
на одређено време од три
године

Обукадокторских
за
УСЛОВИ: студент
стуактивно
дија или магистар наука коме је
тражење
прихваћена тема
докторске дисерпосла
тације.

ОСТАЛО: Поред општих услова
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и
Статутом Техничког факултета. Уз
пријаву приложити: биографију,
доказ о школској спреми и одговарајуће доказе надлежних органа
у погледу неосуђиваности у смислу чл. 62 став 3 Закона о високом образовању и чл. 125е став
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као и саме радове.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити
на адресу Факултета, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

јагодина

ош „бранКо
радичеВић“
35211 Седларе
тел. 035/8818-113

Директор

на мандатни период од 4
године

УСЛОВИ: право учешћа на конкурсу има кандидат који испуњава услове прописане чл. 8 став
2 и 3 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11), односно има
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), 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 за наставника основне школе, педагога или
Друштвена
психолога,
најмање 5одговорност
година рада
у установи на пословима образовања иПРИОРИТЕТИ
васпитања, након
У стеченог
одговарајућег образовања, дозвоЗАПОШЉАВАЊУ
лу за рад или уверење о положе-

ном стручном испиту за наставника, педагога или психолога или да
има стечено одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о
основама система образовања
и васпитања; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту,
потврду о радном искуству (фотокопија радне књижице), радну
биографију са подацима о кретању у служби, као и евентуалне
прилоге којима кандидат доказује
своје стручне, организационе,
педагошке и друге способности,
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених
(оверену фотокопију). Кандидат
који буде изабран дужан је да у
законском року положи испит за
директора. Уверење да кандидат
није осуђиван прибавља школа, а
лекарско уверење о способности
за рад доставља кандидат који
буде изабран пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс
са доказима о испуњавању услова
слати на адресу школе, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса. Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако
нису оригинали, него фотокопије
или преписи, морају бити оверени
у складу са Законом о оверавању
потписа, рукописа и преписа („Сл.
гласник РС“, бр. 39/93). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидати
по овом конкурсу. Одлука по овом
конкурсу биће донета у законом
предвиђеном року. Све информације могу се добити на број тел.
035/8818-113, 062/798-802.

Национална служба
за запошљавање
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теХничКа шКоЛа

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/472-466

Наставник основа
саобраћајне психологије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, професор психологије,
дипломирани психолог, дипломирани школски педагог-психолог и
остали услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме
наставника, васпитача, стручних
сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласникРС-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008 и 5/2011), као и
остали услови предвиђени чл. 120
став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања. У радни однос може бити примљено
лице под условима прописаним
законом и ако испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге
рођених, уверење суда да кандидат није под истрагом. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности, а лекарско уверење доставља изабрани
кандидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о
раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или
у овереној фотокопији. Уверење
о држављанству и уверење суда
не могу бити старији од 6 месеци.
Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве
доставити на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на број
телефона: 035/472-466.
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КиКинда

ош „1. оКтобар“

Башаид, Војвођанска 65

Помоћни радникпослужитељ
УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и
васпитања. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, а пријаве
се достављају на адресу школе.
Уз пријаву кандидат је дужан да
достави краћу биографију и уверење о држављанству издато у
последњих шест месеци, оверену
фотокопију или препис дипломе
о стеченом образовању. Доказ о
здравственој способности подноси
се пре закључења уговора о раду;
доказ о неосуђиваности прибавља
школа (кандидати који су се пријавили на конкурс од 29.02.2012.
године достављају само нову
пријаву). Уговара се пробни рад у
трајању до шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

ош „чеХ КароЉ“

24430 Ада, Трг ослобођења 19
тел. 024/852-534

Наставник разредне
наставе

за рад у одељењима у којима
се образовно-васпитни
рад изводи на мађарском
језику, на одређено време до
повратка одсутне запослене
са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге
детета
2 извршиоца - 1 извршилац
са местом рада у Ади, 1
извршилац са местом рада
у издвојеном одељењу у
Оборњачи

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студијемастер, 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. септембра
2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, члан 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011 - даље: Закон)
и да има одговарајућу врсту стручне спреме за обављање посла
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);
да испуњава услове прописане у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
За наставника у одељењима у
којима се образовно-васпитни
рад остварује на мађарском наставном језику, лице мора да има
и доказ о знању мађарског језика, односно потребно је да је
стекло средње, више или високо
образовање на мађарском језику
или да је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће
високошколске установе. За кандидате је предвиђена и провера
психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.

Административни радник
на одређено време до
повратка запослене са
породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: завршена средња школа
(правна, биротехничка, економска
или гимназија)-IV степен стручне спреме; да кандидат испуњава услове прописане прописане у
чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс и
радну биографију (осим за лица
која први пут заснивају радни
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однос) кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњавању
услова за обављање послова:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства о стеченом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије (у оригиналу или
у овереној фотокопији), извод
из матичне књиге венчаних или
извод из матичне књиге рођених
(у оригиналу или у овереној фотокопији, достављају само кандидати који су променили презиме
од датума дипломирања, односно
стицања сведочанства до дана
подношења пријаве на конкурс).
На пословима код којих се образовно-васпитни рад остварује на
мађарском језику (посао наставника разредне наставе), кандидат
треба да приложи и доказ о знању
мађарског језика, односно диплому или сведочанство средње школе, уверење или диплому више
или високе школе чиме доказује да
се школовао на мађарском језику
или уверење о положеном испиту
из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи све горенаведено. Пријава на конкурс треба да буде разумљива и да би се
по њој могло поступати треба да
садржи: назначење органа коме
се подноси (подноси се директору
школе), тачно назначење послова
за које се подноси (са местом рада
уколико је оно прописано конкурсом), име и презиме подносиоца,
адресу подносиоца (место пребивалишта, поштански број, улицу и број), контакт телефон, мејл
адресу (уколико кандидат поседује), својеручни потпис подносиоца. Уредном пријавом на конкурс
сматра се пријава која садржи све
горенаведено. Изабрани кандидат
је пре закључења уговора о раду
у обавези да поднесе доказ да има
психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (здравствено уверење).
За кандидате који су ушли у ужи
избор, школа прибавља доказ о
неосуђиваности, у складу са законом. Рок за пријављивање је 8
дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Благовреме-

ном пријавом на конкурс сматра се
пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека
тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Пријаве са потребном документацијом
о испуњавању наведених услова
слати поштом, на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“ или предати лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 08,00
до 13,00 часова. Школа задржава
право распореда запосленог по
радним јединицама према потребама организације рада у школи.
Послата документација по окончању конкурса неће се враћати.
Документација која се прилаже
уз пријаву мора бити у оригиналу
или у овереној фотокопији. Неуредне, неблаговремене или непотпуне пријаве, као и пријаве чије
фотокопије докумената нису оверене од стране надлежног органа
неће, бити узете у разматрање.
Одлуке о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од
дана добијања мишљења школског одбора за наставно особље,
док ће одлуку о избору административног радника донети у року
од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава. Ближе
информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на
број телефона: 024/852-534.

цијом (диплома о степену стручне
спреме, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених
и лекарско уверење) предају се на
адресу школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.
Уверење о неосуђиваности прибавља установа.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа; држављанство РС; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела која су прописана у члану 120 тачка 3 Закона
о основама система образовања
и васпитања; општа здравствена
способност. Пријаве са потребном
документацијом (диплома о завршеној основној школи, уверење о
држављанству, извод из матичне
књиге рођених и лекарско уверење) подносе се у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Уверење о неосуђиваности
прибавља установа.
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу
школе.

осноВна шКоЛа
„ЈоВан ЈоВаноВић
змаЈ“

Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13

Административни радник
УСЛОВИ: средња стручна спрема у
трајању од 4 године-правне струке, економске, економско-трговинске струке или гимназиja; држављанство РС; општа здравствена
способност; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела која су прописана у члану
120 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.
Пријаве са потребном документа-

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
ПредузетНичке идеје
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ош „10. оКтобар“

24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/792-023

Директор

на период од четири 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-мастер
академске студије, 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 (лиценца); завршена обука и положен испит за директора
школе; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад
са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривична дела прописана у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање држављанства
Републике Србије; поседовање
доказа о знању мађарског језика.
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 кандидати треба да приложе:
уверење о држављанству; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; доказ о радном
стажу у установи на пословима
образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
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школе; доказ о знању мађарског
језика (оверена копија сведочанства о завршеном средњем
образовању, дипломе/уверења о
стеченом вишем/високом образовању на мађарском језику или
уверење/решење да је кандидат
положио испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима тражиће се од изабраног кандидата, а уверење да
кандидат није осуђиван школа ће
тражити по службеној дужности.
Пријаве са потребном документацијом у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс“, доставити
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 024/792-023.

осноВна шКоЛа
„ЈоВан ЈоВаноВић
змаЈ“

24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

Чистачица

на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у
Кањижи
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен школске спреме, завршена основна школа,
држављанство Републике Србије,
да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана у члану 120
став 1 тач. 3 ЗОСОВ, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима. Поред
ових услова потребно је и знање
језика на којима се остварује
настава у школи (мађарски и српски). Уз молбу кандидат је дужан
да достави: уверење о држављанству издато у последњих 6 месеци,
оверену фотокопију или препис
сведочанства, доказ о знању језика, фотокопију радне књижице и
личне карте. Молбу са потребном
документацијом и кратким прегледом кретања у служби, доставити
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

КосовсКа миТровица

униВерзитет у
приштини
ФаКуЛтет уметности

38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

Наставник у звање
доцента за ужу стручноуметничку област Писмо
са типографијом и
фотографија, наставни
предмет: Писмо са
типографијом
на одређено време од 60
месеци

Наставник у звање
доцента или ванредног
професора за ужу
стручно-уметничку
област Солфеђо, наставни
предмет: Солфеђо
на одређено време од 60
месеци

Наставник у звање
доцента или ванредног
професора за ужу научну
област Методика музичке
наставе, наставни
предмет: Методика
музичке наставе
на одређено време од 60
месеци

Наставник у звање
доцента за ужу стручноуметничку област
Контрапункт, наставни
предмет: Контрапункт
на одређено време од 60
месеци

Наставник у звање
доцента за ужу стручноуметничку област
Виолончело, наставни
предмет: Виолончело
на одређено време од 60
месеци
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Наставник у звање
наставника страног језика,
предмет: Енглески језик
на одређено време од 60
месеци

Сарадник у звање
стручног сарадникакорепетитора за област
музичке уметности
на одређено време од 48
месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова,
кандидати треба да испуњавају
и услове предвиђене Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007-аутент. тумач., 97/2008
и 44/2010) и Статутом Факултета
уметности, Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета у Приштини и
Факултета уметности и Препорукама о ближим условима за избор
наставника Националног савета за
високо образовање од 04.05.2007.
године, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених
кандидата. За стручног сарадника-корепетитора биће одржана
аудиција кандидата. Kандидати ће
бити благовремено обавештени
о времену одржавања аудиције.
Уз пријаву кандидати су дужни
да приложе и следећу документацију: биографију са библиографијом у три примерка са подацима
о уметничком, стручном, научном
и педагошком раду (за извођачки
одсек-преглед концертних активности, као и критички осврти о
њима), списак уметничких, стручних и научних радова, као и саме
радове, диплому о завршеном
одговарајућем факултету основних, мастер академских студија,
односно магистратури и докторату. Биографију са библиографијом
и подацима о уметничком, стручном, педагошком и научном раду
и списак уметничких, стручних и
научних радова из области за коју
конкуришу, као и саме радове,
кандидати достављају у три примерка, снимљене на CD-у. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на
горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

К ра г У ј Е в а ц

ВисоКа теХноЛошКа
шКоЛа струКоВниХ
студиЈа
34300 Аранђеловац
Јосифа Панчића 11
тел. 034/6701-820

Наставник за ужу област
Математика, предмети:
Математика и Математика 2
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме (докторат), природно-математичке науке, област математика
(ПМФ), најмање 5 година радног
искуства. Кандидати су дужни да
уз пријаву доставе: доказ о стручној спреми, списак објављених
стручних и научних радова у протеклих пет година, CV, 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 државном
органу (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге држављана и извод из матичне књиге
рођених, као и доказ о испуњеној
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад у просвети. Документа морају бити оригинална или оверене копије. Рок за
подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања.
Tржиштe рада

аналитички приступ
запошљавању

Oш „Карађорђе“

34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/811-003

Директор

на мандатни период од 4
године

УСЛОВИ: одговарајуће високо
образовање на студијама другог
степена (дипломске академске
студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом
образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године;
да кандидат има држављанство
Републике Србије; да има лиценцу
за наставника, педагога или психолога; положен испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству-не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених;
оверен препис, односно фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; оверен препис, односно
фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци;
потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење; уверење да нису осуђивани; податке
о кретању на раду са биографским
подацима. Пријаве са доказима о
испуњености услова слати на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.
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ФиЛоЛошКоуметничКи
ФаКуЛтет

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

Наставник у звање
редовног професора за
ужу уметничку област
Музика у медијима
УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су чл. 64. и чл.
65 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07, 97/08 и 44/2010), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(бр. 138. од 25.01.2011) - (www.
кg.аc.rs), Статутом Филолошкоуметничког факултета у Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011.
године (www.filum.кg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута бр. 01-535 од 06.03.2012.
године, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005),
Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу од 04.05.2009.
године и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање
доцента за ужу уметничку
област Композиција
(Аранжирање) и ужу
теоријско-уметничку
област Музичка теорија
на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су чл. 64. и чл.
65 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07, 97/08 и 44/2010), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(бр. 138. од 25.01.2011) - (www.
кg.аc.rs), Статутом Филолошкоуметничког факултета у Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011.
године (www.filum.кg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута бр. 01-535 од 06.03.2012.
године, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005),
Правилником о начину и поступку
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заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу од 04.05.2009.
године и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање
сарадника у настави за
ужу уметничку област
Клавир

на одређено време од годину
дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 08,00 и који је
у току студија показао интересовање за научни, односно уметнички рад из дисциплине за коју
конкурише и који познаје један од
светских језика.
ОСТАЛО: Документа која је
потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија и стручна
биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије
диплома, оверена копија извода
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал),
потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван, мишљење студената
формирано на основу анкете (за
кандидате који имају педагошко
искуство у високошколској установи), за кандидате који се бирају
у звање доцента, а немају педагошко искуство у високошколској
установи предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не
старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као
и документација кандидата који
не испуњавају услове конкурса
неће се узимати у разматрање.
Сва документација и оригинални
радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМа, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за
подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

прВа теХничКа шКоЛа
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 8
тел. 034/332-461

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава и
услове утврђене у чл. 120 Закона
о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије и доказ о одговарајућем
образовању (сведочанство о завршеној основној школи). Уверење
о здравственом стању подноси се
пре закључења уговора о раду.
Пријаву са доказима доставити на
горенаведену адресу школе. Рок
за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

гимназиЈа
„миЛош саВКоВић“
34300 Аранђеловац
Јосипа Грушовника 1
тел. 034/711-051

Наставник физике

за 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да
испуњава услове у складу са чл.
120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011). Послове наставника
могу обављати лица која поседују одговарајућу стручну спрему, у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и која
испуњавају услове предвиђене
чл. 8 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Послове шефа рачуноводства може обављати дипломирани економиста-мастер или
дипломирани економиста који
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је стекао високо образовање на
основним студијама у трајању од
најмање четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: оверену
фотокопију дипломе; уверење о
држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених и кратку биографију.
Изабрани кандидат дужан је да
пре закључења уговора о раду
достави уверење о психичкој и
здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци). Школа по службеној
дужности за изабране кандидате
прибавља доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
У поступку одлучивања о избору
кандидата, проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима кандидата који уђу у
ужи избор врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Пријаве са назнаком: „За конкурс“
подносе се поштом или лично, на
ворност горенаведену адресу школе. Конкурс је отворен 7 дана од дана
Национална служба
објављивања. Неблаговремене
и
за запошљавање
непотпуне пријаве
неће се узети
у разматрање. Додатне информације се могу добити на број телефона: 034/711-051.

–
Шанса за младе

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

КрУшЕвац

средња шКоЛа
„сВети триФун“

средња шКоЛа
„сВети триФун“
37230 Александровац
тел. 037/751-117

37230 Александровац
тел. 037/751-117

Помоћно-технички радник

Професор српског језика и
књижевности

УСЛОВИ: завршена основна школа-I степен. Кандидат поред услова стручне спреме у наведеном
занимању треба да испуњава и
услове прописане у чл. 120 Закона
о основама система образовања и
васпитања. Доказе о испуњавању
услова доставити уз пријаву на
оглас: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење
да није осуђиван (од МУП-а, не
старије од 6 месеци); уверење
да се не води истрага и да није
подигнута оптужница (од суда,
не старије од 6 месеци). Остала
документа се прилажу по доношењу одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања.

за 50% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности-VII/1 степен
стручне спреме.

Професор ликовне
културе

за 30% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: дипломирани сликарVII/1 степен стручне спреме.

за 75% радног времена

ОСТАЛО: високо образовање
на студијамаСАЈМОВИ
другог ЗАПОШЉАВАЊА
степена
(дипломске академске студијемедицинсКаПрви
шКоЛа
мастер), основним студијама у
утисак је
37000
Крушевац
трајању од најмање четири годиЋирила и Методијанајважнији
22
–
не, по пропису који је уређивао
тел.
037/440-319
високо образовање до 2005. годибудите
не (VII/1 степен стручне спреме)
Наставник математикеиспред свих
у наведеном занимању; услови
приправник
стручне спреме по Правилнику о
за 17% радног времена, на
врсти стручне спреме за наставниодређено време до 2 године
ка у средњој школи; да кандидати испуњавају услове прописане у
УСЛОВИ: професор математике;
чл. 120 Закона о основама система
дипломирани математичар; дипломирани математичар-професор
образовања и васпитања. Доказе
математике; дипломирани матео испуњавању услова доставити
САЈМОВИ
матичар-теоријска
математика;
уз пријаву на конкурс: оверену
дипломирани
математичар-прифотокопију
дипломе; уверење о
ЗАПОШЉАВАЊА
мењена математика; дипломидржављанству; извод из матичне
рани инжењер математике (са
књиге рођених; уверење да канизборним предметом основи геоНАЈКРАЋИ
дидат није
осуђиван (одПУТ
МУП-а);
метрије); дипломирани информауверење да ДО
се неПОСЛА
води истрага и
тичар; професор хемије - матеда није подигнута оптужница (од
матике; географије - математике;
суда). Остала документа се припрофесор физике - математике;
Национална
лажу по доношењу
одлуке служба
о избопрофесор биологије - математизапошљавање
ру. Непотпуне иза неблаговремене
ке; дипломирани професор матеи субвенције
пријаве неће се узети у размаматике - Обуке
мастер;
дипломирани
трање. Оглас је отворен 8 дана од
за запошљавање
математичар
- мастер; професор
математике - теоријско усмерадана објављивања.

Друштвена
одговорност

Унапредите
37
своје
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вање; професор математике - теоријски смер; професор информатике - математике; дипломирани
математичар за теоријску математику и примене; дипломирани
математичар за рачуноводство и
информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - математика
финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани
математичар за математику економије; професор математике и
рачунарства. Кандидат треба да
испуњава и услове прописане у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву приложити: уверење
о држављанству и оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење
о психофизичкој и здравственој
способности подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора
о раду; доказ МУП-а о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ВисоКа шКоЛа
струКоВниХ
студиЈа за Васпитаче
37000 Крушевац
Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/420-761

Наставник за област
Педагошке науке
УСЛОВИ: доктор педагошких наука.

Наставник за област
Психолошке науке
УСЛОВИ: доктор психолошких
наука или магистар психолошких
наука.
ОСТАЛО: Пријаве са потпуном
документацијом слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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осноВна шКоЛа
„ВЛадисЛаВ саВић
Јан“

37201 Паруновац, Д. Шошића 3
тел. 037/886-155

Спремачица

за 80% радног времена, за
рад у издвојеном одељењу у
Пасјаку

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са
краћом биографијом и доказима
о испуњавању услова конкурса
(доказ о стручној спреми, уверење о држављанству) слати на
наведену адресу. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља
школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

допуна огЛаса
осноВна шКоЛа
„ЖиВадин
апостоЛоВић“
37240 Трстеник
Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Оглас објављен 23.05.2012.
године у публикацији „Послови“, допуњава се за радно
место: директор, у делу услови, тако што иза речи: „почев
од 10. септембра 2005. године“, треба додати: „основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра
2005. године“.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

ниш

ош „ВитКо и сВета“
18240 Гаџин Хан
Милоша Обилића бб
тел. 018/860-136

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо
образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (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 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године),
за наставника ове врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога; дозвола за рад (положен
стручни испит-испит за лиценцу);
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ, не старији од 6 месеци,
доставља изабрани кандидат пре
ступања на дужност); да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике
Србије. Кандидат уз пријаву треба
да достави: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду о радном искуству; уверење о
држављанству; извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних (за жене); радну биографију;
оквирни план рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Рок за пријаву је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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поништење огЛаса
ош „десанКа
маКсимоВић“
18225 Катун
тел. 018/618-180

Оглас објављен 23.05.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

угоститеЉсКотуристичКа шКоЛа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Наставник грађанског
васпитања

са 40% радног времена, на
одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60
дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама
(„Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011):
лице које испуњава услове за
наставника одговарајуће стручне школе; да испуњава услове за
стручног сарадника стручне школе - школског педагога или школског психолога, односно андрагога; дипломирани етнолог; етнолог
- антрополог; професор одбране
и заштите. Наведена лица могу
да изводе наставу ако су похађала један или више од следећих
програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Ни
црно ни бело; Умеће одрастања;
Умеће
комуникације;
Активна настава/учење; Едукација за
ненасиље; Речи су прозори или
зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког
мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете;
Злостављање и занемаривање
деце; Здраво да сте. Кандидати уз
пријаву треба да доставе: диплому о стеченом високом образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених

или венчаних; уверење о завршеној обуци за програм/е наведене
у члану 2 став 1 тачка 30 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним
школама („Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и
8/2011). Документа се подносе у
оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору
наставника директор прибавља
мишљење органа управљања,
након извршене претходне провере психофизичких способности
кандидата. Проверу психофизичке способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник физичког
васпитања

са 10% радног времена, на
одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60
дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама
(„Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011):
професор физичког васпитања;
професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани
организатор спортске рекреације;
професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут;
дипломирани професор физичког
васпитања и спорта - мастер. Кандидати уз пријаву треба да доста-

ве: диплому о стеченом високом
образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених или венчаних. Документа се подносе у оригиналу или
у овереној фотокопији. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору наставника директор прибавља мишљење
органа управљања, након извршене претходне провере психофизичких способности кандидата.
Проверу психофизичке способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

шКоЛа моде и Лепоте
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник српског језика
и књижевности
на одређено време до
повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; 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 југословенске
књижевности и српског језика. Уз
пријаву доставити: доказ о стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених.

30.05.2012. | Број 467 |

39

Наука и образовање

Наставник српског језика
и књижевности
са 50% радног времена, на
одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног
одсуства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; 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 југословенске
књижевности и српског језика. Уз
пријаву доставити: доказ о стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених.

Хигијеничар
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву доставити: доказ о
стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених.

ног односа има IV степен стручне
спреме, стечен на основу завршене средње економске школе. Уз
пријаву поднети следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ош „аЛеКса шантић“
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Наставник разредне
наставе

на одређено време до
повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме. Уз пријаву на конкурс
доставити: уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; оверену фотоикопију
дипломе и уверење да кандидат
није под истрагом и да се против
њега не води кривични поступак.
Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања.

нови сад

ош „братстВо
ЈединстВо“

21466 Куцура, Ослобођења 6
тел. 021/727-905

Наставник енглеског
језика

за рад у одељењима од I-IV
разреда, на одређено време
до повратка запослене са
породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној
школи.
ОСТАЛО: Кандидати морају да
испуњавају и услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије и доказ о познавању
русинског језика-средње, више
или високо образовање или положен испит из русинског језика
по програму одговарајуће високошколске установе (за радна
места за која је то предвиђено).
Лекарско уверење се доставља
пре закључења уговора о раду,
док уверење о некажњавању прибавља школа. Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

поЉоприВредна
шКоЛа
са домом учениКа

Наставник математике
за 44% норме часова

21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Наставник хемије

Спремачица

за 20% норме часова

2 извршиоца

36300 Нови Пазар
Гојка Бачанина 50
тел. 020/317-020

Наставник биологије

Физички радник

Финансијскокњиговодствени радник

Наставник енглеског
језика

Физички радник

за 33% норме часова

на одређено време, најдуже
до 31.08.2012. године
9 извршилаца

УСЛОВИ: За обављање послова
финансијско-књиговодственог радника радни однос се може
засновати са лицем које поред
испуњености свих других прописаних услова за заснивање рад-

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; познавање русинског језика.

УСЛОВИ: завршена основна школа; кандидати треба да испуњавају услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања.

нови па Зар

ош „братстВо“
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за 20% норме часова

2 извршиоца
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Наука и образовање

теХничКа шКоЛа
„паВЛе саВић“

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник практичне
наставе са технологијом
рада, за образовни
профил мушки фризер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, са претходно завршеном специјализацијом - креатор
мушких фризура; VI/1 степен
стручне спреме, са претходно
завршеном специјализацијом креатор мушких фризура; V степен стручне спреме, креатор
мушких фризура.

Наставник практичне
наставе са технологијом
рада, за образовни
профил женски фризер

поништење деЛа
КонКурса
стш „миЛеВа марић“
21240 Тител, Главна 7 и 9
тел. 021/860-189

Конкурс објављен 04.04.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник енглеског
језика, на одређено време до
повратка запослене са боловања.

предшКоЛсКа
устаноВа
„пЛаВи чупераК“

21240 Тител, Доситејева бб
тел. 021/860-292

са 70% норме часова
2 извршиоца

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, са претходно завршеном
специјализацијом - креатор женских фризура; VI/1 степен стручне
спреме, са претходно завршеном
специјализацијом - креатор женских фризура; V степен стручне
спреме, креатор женских фризура.

УСЛОВИ: IV степен стручне
спреме, економског смера; радно искуство на административно-финансијским и рачуноводственим пословима најмање 6
месеци; искуство у самосталном
састављању финансијског плана и завршног рачуна. Кандидат
мора да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: краћу биографију, уверење о држављанству издато у
последњих шест месеци, извод
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду о
радном искуству и знању састављања финансијског плана и
завршног рачуна, док ће лекарско
уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад
са децом и ученицима издато у
последњих шест месеци доставити изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о
некажњавању прибавља установа
службеним путем. Све фотокопије
морају бити оверене.

ОСТАЛО: Кандидати треба да
испуњавају услове прописане у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз молбу приложити: оверену
фотокопију дипломе, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о
некажњавању школа прибавља
по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

највећа понуда
слободних послова
на једном месту

панЧЕво

предшКоЛсКа
устаноВа
„наша радост“

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

Стручни сарадник-педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-VII степен стручне спреме, филозофски
факултет, смер педагогија; положен стручни испит; да испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона
о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, диплому или
уверење о стеченом образовању.
Наведена документа се подносе у
оригиналу или у фотокопији која
мора бити уредно оверена. Уверење о неосуђиваности прибавља
установа по службеној дужности,
а уверење о психофизичкој и
здравственој способности за рад
са децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Стекните
конкурентску
предност

П
п

Обука за активно
тражење посла

30.05.2012. | Број 467 |

41

оворност

Наука и образовање

пож арЕвац

пироТ

гимназиЈа пирот

18300 Пирот, Српских владара 118
тел. 010/311-437

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс може да се
јави лице које има одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 ст. 2
и испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника
гимназије, за педагога и психолога; дозвола за рад, обука и положен испит за директора школе;
најмање пет година рада у школи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију; оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; оверен препис или
фотокопију 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 ЗОСОВ (уверење
одговорност
прибављаДруштвена
школа); уверење
о
држављанству; извод из матичне
ПРИОРИТЕТИ
књиге рођених;
уверењеУ да има
психичку,ЗАПОШЉАВАЊУ
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; програм рада (будућа
визија школе, циљеви и задаци у
раду, планиране активности...),
остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања
Национална служба
конкурса. Непотпуне и неблагоза запошљавање
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају
на адресу Гимназије. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
010/311-437.

Програми
приправништва –
знање у пракси

Национална служба
за запошљавање

У

Шанса за
младе
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предшКоЛсКа
устаноВа
„Лане“

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Помоћни радникспремачица
Помоћни радникспремачица

на одређено време до
повратка запослене са
породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са
децом; да има завршену основну
школу; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву кандидат подноси оригинале или оверене копије следећих
докумената: извода из матичне
књиге рођених (не старији од 6
месеци или трајни), уверења о
држављанству (не старије од 6
месеци) и сведочанства о стеченом основномНационална
образовању.
Рок за
служба
пријаву је 15 дана
од
дана
објаза запошљавање
вљивања у публикацији „Послови“.

ош „дуда ЈоВић“

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119

Наставник физичке
културе

вична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (документ - извод из казнене евиденције прибавља школа);
диплому или уверење о стеченом
високом образовању (VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће
врсте занимања); уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, односно уверење о
здравственом стању. Наставник
треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011) и да има стручну спрему прописану Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09-1 и 4/09-2). Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Наведена
документа морају бити оригинали
или фотокопије оверене у основном суду или општинској управи,
ЗАПОШЉАВАЊА
не старије САЈМОВИ
од 6 месеци.
Неблаговремени, непотпуни и неуредни
захтеви за пријем у радни однос,
односно приложена документа,
неће бити узети у разматрање.
Захтеви за пријем у радни однос
са доказима о испуњавању услова достављају се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.
Бројеви телефона за информације: 012/250-119, 250-109 и 250767.

за 4 часа (20%) у предметној
настави недељно у оквиру
осмочасовне радне недеље

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да
поред писаног захтева за пријем
у радни однос достави и следећа
документа: САЈМОВИ
извод из матичне
књиЗАПОШЉАВАЊА
ге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење
Шанса за младе
о неосуђиваности из основног
суда, уверење да није осуђиван
правноснажном
Школа је пресудом
знање,за кри-

посао је занат

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Наука и образовање

ош „миша ЖиВаноВић“
12253 Средњево
тел. 012/667-056

Професор разредне
наставе

на одређено време ради
замене запосленог одсутног
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању.
Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 120 Закона
о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011) и да имају
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
врсту стручне
спреме
прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача
и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). Уз
пријаву кандидати треба да доставе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених.
ЛекарскоСАЈМОВИ
уверење доставља се
непосредно
пре закључења угоЗАПОШЉАВАЊА
вора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
НАЈКРАЋИ
ПУТ служученицима
врши надлежна
ДО ПОСЛА Пријаве са
ба за запошљавање.
потребном документацијом доставити на адресу
школе,служба
у року од 8
Национална
дана од дана
објављивања у пубза запошљавање
ликацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

ош „ђура ЈаКшић“

испуњава услове прописане у чл.
120 Закона о основама система
образовања и васпитања.

Наставник физичког
васпитања

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи, у
оригиналу или у овереној копији
не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има
одговарајућу стручну спрему, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, односно
венчаних. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима се не подноси уз пријаву на конкурс, већ пре закључења
уговора о раду. Доказ 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.
Молбе слати на адресу школе.

12311 Мало Црниће
тел. 012/266-396

са 60% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да
испуњавају услове у складу са чл.
120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009); да
имају одговарајуће образовањеVII степен стручне спреме (у четворогодишњем трајању), у складу
са Законом о основама система
образовања и васпитања и ПраПрви
утисак
је
вилником о врсти
стручне
спреме
наставника, васпитача
и стручних
најважнији
–
сарадника у основној школи („Сл.
будите гласник“,
гласник РС-Просветни
бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03,
20/04,
испред
свих
5/05, 2/07, 11/08). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије; оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми. Ближе
информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на
број телефона: 012/266-396.

ош „ЈоВан цВиЈић“

12208 Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-455

Обуке и субвенције
Спремачица
за запошљавање
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона
о основама система образовања и
васпитања.

Унапредите
своје
пословање

Домар
УСЛОВИ: II, III или IV степен
стручне спреме, електро, машинске, столарске или водоинсталатерске струке. Кандидат треба да

предшКоЛсКа
устаноВа
„Љубица ВребаЛоВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Домар
УСЛОВИ: III или IV степен стручности, ВКВ мајстор, поседовање
опште здравствене способности, поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручности,
завршена основна школа, поседовање опште здравствене способности, поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код директора и секретара установе и на број телефона: 012/210308.

изводе образовно-васпитни рад
из изборних програма у основној
школи. Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс доставе: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању - оригинале или оверене фотокопије, не
старије од шест месеци. Доказ о
испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Пријаве се
подносе на адресу школе. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Ближе информације
о конкурсу могу се добити на број
телефона: 012/880-100.

Стекните
конкурентску
предност

ош „сЛободан ЈоВић“
12256 Волуја
тел. 012/880-100

Наставник физике

за 90% радног времена
(18 часова недељно)

Наставник енглеског
језика

при
поЉЕ
Обука
зај Еактивно
тражење
посла
поноВо огЛашаВа

за 20% радног времена
(4 часа недељно)

Наставник руског језика
за 30% радног времена
(6 часова недељно)

ош „9. маЈ“
31335 Саставци

Директор

Посао се не чека,
посао се тражи

на мандатни период од 4
године

Наставник историје

за 35% радног времена
(7 часова недељно)

УСЛОВИ: да кандидат поседује
високо образовање стечено на
Наставник верске наставе
студијама другог степена (мастер
за 40% радног времена
академске студије, специјалистич(8 часова недељно)
ке академске студије или специјалистичке струковне студије),
Васпитач
у складу са Законом о високом
на одређено време ради
образовању („Службени гласник
замене одсутног запосленог
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
преко 60 дана (до повратка
радника са боловања)
тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или
УСЛОВИ: Кандидати треба да
на основним студијама у трајању
испуњавају услове предвиђене
од најмање четири године, по
чл. 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона
пропису
који јеНСЗ
уређивао висоПословни
центри
о основама система образовања и
ко образовање до 10. септембра
васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
2005. године; да испуњава усло72/09 и 52/2011), а одговарајуће
ве за наставника основне школе,
образовање према Правилнику о
за педагога и психолога, да посеврсти стручне спреме наставнидује дозволу за рад (лиценцу), да
ка и стручних сарадника у основје прошао обуку и има положен
ној школи и Правилнику о врсти
испит за директора; најмање пет
година рада у установи на послостручне спреме наставника који

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
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вима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег
образовања; да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и
васпитања. Кандидати су дужни
да уз пријаву на конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту
за
за лиценцу; потврду о Обука
радном стаактивно
жу у области образовања;
уверење
о држављанству РС (нетражење
старије од
шест месеци); извод посла
из матичне
књиге рођених; лекарско уверење
(не старије од шест месеци), радну
биографију; оквирни план рада за
време мандата; уверење да се не
води кривични поступак; уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Пријава која не садржи доказ
о обуци и положеном испиту за
директора сматраће се потпуном,
јер програм обуке за директора
школе и подзаконски акт којим се
регулише ова материја нису донети, па ће изабрани кандидат бити у
обавези да положи испит за директора у року од годину дана од дана
ступања на дужност, тј. од дана
доношења подзаконског акта. Рок
за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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Национална служба
за запошљавање

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

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

ош „стоЈан
ноВаКоВић“

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Спремачица

са 50% радног времена, за
рад у истуреном одељењу у
Трбуњу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена основна школа. Кандидати су уз пријаву дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности.

ош „миЛоЈе заКић“

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Директор

на мандатни период од 4
године

УСЛОВИ: За директора школе
може бити изабрано лице које
испуњава прописане услове из чл.
59, чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и
васпитања; да има одговарајуће
образовање из чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања
и васпитања-на студијама другог
степена-мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
за педагога или психолога, да има
дозволу за рад (лиценцу), савладану обуку и положен испит за
директора установе (како програм
обуке за директора и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, нити је
Министарство просвете организовало полагање тог испита, изабрани кандидат ће бити у обавези

да у законском року од доношења
истих положи испит за директора), најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверен препис
или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, као и уверење о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о најмање
пет година рада у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, у оригиналу или
у овереном препису или у овереној фотокопији, који не могу бити
старији од шест месеци и преглед
кретања у служби са биографским
подацима. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа. Рок за подношење пријаве
је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве доставити на
наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора
школе“ или лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ош „дринКа
паВЛоВић“

18430 Куршумлија
Вука Караџића 54
тел. 027/389-050

Директор

за период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе
може бити изабрано лице које
испуњава прописане услове из чл.
59, чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања
и васпитања; одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),

у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од
10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника основне
школе и подручја рада, за педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад; 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
на конкурс доставити: оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверен
препис о дозволи за рад; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике
Србије; радну биографију; уверење о неосуђиваности; лекарско уверење о способности за рад
са децом и ученицима; потврду о
најмање 5 година рада у области
образовања. Лекарско уверење
доставља само изабрани кандидат, а уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Како није донет
подзаконски акт који регулише
начин и поступак полагања испита за директора установе, изабрани кандидат биће у обавези да у
року од годину дана од дана доношења подзаконског акта положи
испит за директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају
на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс за директора школе“ или
лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs
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гимназиЈа

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-020

Професор грађанског
васпитања

за 20% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове
за наставника гимназије, стручног
сарадника
гимназије-школског
педагога или школског психолога. Наведена лица могу да изводе наставу ако су похађала један
или више од следећих програма:
Обука за наставника грађанског
васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело;
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава/учење;
Едукација за ненасиље; Речи су
прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар
дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте.

Педагог

за 40% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор педагогије, дипломирани педагог, дипломирани
школски психолог-педагог.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити
оригинале или оверене фотокопије докумената којима се доказује да кандидат испуњава услове
огласа: диплому о одговарајућем
образовању, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа по
службеној дужности. Уверење
о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду; вршиће се и претходна провера психофизичких способности
кандидата од стране Националне
службе за запошљавање, о чему
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ће кандидати бити благовремено
обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок
за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

смЕдЕрЕво

поништење огЛаса
ош „саВа КоВачеВић“

11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-031
Оглас објављен 16.05.2012.
године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник српског
језика, на одређено време до
повратка раднице са боловања.

ош „иВо ЛоЛа рибар“

11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/791-203

Кувар

на одређено време до
повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова
прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и
васпитања и да има одговарајуће
образовање, у складу са чл. 44
Правилника о организацији и систематизацији послова школе-III
степен стручне спреме, кувар,
посластичар и други прехрамбени
смер. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: уверење о
држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); оверен
препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми. Лекарско уверење доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа.

ош „брана ЈеВтић“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник-професор
математике

са 66% радног времена (26,4
часова недељно)

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове утврђене Законом
о основној школи, Законом о
основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној
школи. Потребно је да кандидат испуњава услове прописане
чл. 8, чл. 120 и чл. 122 Закона о
основама система образовања и
васпитања; да има одговарајуће
образовање, у складу са Законом
о основама система образовања
и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Послове наставника
- професора математике може да
обавља лице само уз испуњење
услова за рад прописаних чл. 122
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на оглас кандидати су дужни да
поднесу краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа
следећих докумената): уверење
о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге
рођених (на старом обрасцу-не
старије од 6 месеци или на новом,
без обзира на датум издавања),
диплому о стеченом образовању,
ако је кандидат положио стручни
испит или испит за лиценцу-уверења о истом. Доказ о испуњености услова да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
кандидат подноси пре закључења
уговора о раду, а доказ да лице
није осуђивано према чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
прибавља установа-школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандар-
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дизованих поступака, а у поступку
одлучивања о избору наставника
директор ће поступити у складу са
чланом 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве на оглас, са доказима о испуњености услова за рад
на наведеним пословима, поднети
школи, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

поништење огЛаса
ош „миЛиЈа раКић“
11420 Смедеревска Паланка
Церовац
тел. 026/383-053

Оглас објављен 18.04.2012.
године и исправка огласа
објављена 25.04.2012. године у публикацији „Послови“,
за радно место: наставник
физичког васпитања, за 40%
радног времена, поништавају
се у целости.

и здравствене способности за рад
са децом и ученицима - лекарско
уверење подноси само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и
васпитања - прибавља установа.
Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене
фотокопије морају бити оверене
од надлежног органа као доказ да
су верне оригиналу. У складу са
чл. 130 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања
- проверу психофизичких способности врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака.

сомбор

поништење КонКурса
ош „бранКо
радичеВић“

ош „саВа КоВачеВић“

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

Наставник математике

Конкурс објављен 18.04.2012.
године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник руског језика, поништава
се у целости.

11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-651
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати морају да поседују одговарајуће образовање из чл. 8 став 2
за наставнике основне школе, као
и да испуњавају остале услове за
пријем у радни однос из чл. 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе: краћу биографију (кандидати достављају
уз пријаву), оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању
(кандидати достављају уз пријаву), доказ о поседовању дражављанства Републике Србије (кандидати достављају уз пријаву),
доказ да нису под истрагом - уверење општинског суда (кандидати достављају уз пријаву), доказ
о поседовању психичке, физичке

срЕмсКа миТровица

ош „иВо ЛоЛа рибар“
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863, 431-345

Наставник разредне
наставе

за рад у издвојеном одељењу
у Краљевцима

УСЛОВИ: Кандидат треба да
испуњава услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), да има одговарајуће образовање у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника

у основној школи: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу. Кандидати уз
пријаву треба да приложе: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању,
копију личне карте. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду,
односно доношења одлуке о избору кандидата и не сме бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад
са ученицима вршиће надлежна
стручна служба за запошљавање
у Сремској Митровици. Доказ о
неосуђиваности прибавиће школа
службеним путем. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе.

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

Наставник грађанског
васпитања
за 7 часова недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да
испуњава услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и
васпитања и да има одговарајуће
образовање, у складу са чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања. Врста стручне спреме предвиђена је Правилником о врсти стручне спреме
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи: професор
педагогије, дипл. педагог, општи
смер или смер школске педагогије, дипл. школски педагог-психолог, професор психологије, дипл.
психолог, општи смер или смер
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школске психологије, дипл. школски психолог-педагог, дипл. школско-клинички психолог, професор
историје, професор историје и географије, професор страних језика,
дипл. социјални радник са положеним стучним испитом, односно
испитом за лиценцу у области
образовања, лица која испуњавају услове за наставника српског
језика из чл. 3 тач. 1 Правилника
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, дипл. педагог. Кандидати су дужни да поднесу доказе
о испуњености прописаних услова:
оверену фотокопију или препис
дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству-не старије од 6 месеци или
оверену фотокопију овог уверењане старије од 6 месеци; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности (не старији од 6
месеци) изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду,
доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена закономшкола ће прибавити службеним
путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве на конкурс са
документацијом и прилозима подносе се на адресу школе.

Наставник физике
за 8 часова недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање, у складу са
чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања.
Врста спручне спреме предвиђена је Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи: професор физике, дипл. физичар,
професор физике и хемије, дипл.
педагог за физику и хемију, професор физике и основа технике,
дипл. педагог за физику и основе технике, професор физике и
математике, дипл. астрофизичар, дипл. физичар за примењену
физику и информатику, професор
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физике и хемије за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, дипл.
физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипл. физичар истраживач,
дипл. професор физике и хемије
за основну школу, дипл. професор физике и основа технике за
основну школу, дипл. физичар
за општу физику, дипл. физичар
за теоријску и експерименталну
физику, дипл. педагог за физику
и општетехничко образовање ОТО
и дипл. астроном, смер астрофизика. Кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњености прописаних услова: оверену фотокопију
или препис дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о држављанству-не старије
од 6 месеци или оверену фотокопију овог уверења-не старије од 6
месеци, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
(не старији од 6 месеци) изабрани
кандидат подноси пре закључења
уговора о раду, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела предвиђена законом-школа ће прибавити службеним путем. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве
на конкурс са документацијом и
прилозима подносе се на адресу
школе.

Помоћни радникспремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да
испуњава следеће услове: да има
завршену основну школу; да је
држављанин Републике Србије и
да испуњава друге услове из чл.
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати су дужни да поднесу
доказе о испуњености прописаних
услова: оверену фотокопију или
препис сведочанства о стеченом
одговарајућем образовању и уверење о држављанству-не старије
од 6 месеци или оверену фотокопију овог уверења-не старије
од 6 месеци; докааз о психичкој,
физичкој и здравственој способ-

ности (не старији од 6 месеци)
изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду, доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела предвиђена законом-школа
ће прибавити службеним путем.
Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве на конкурс са
документацијом и прилозима подносе се на адресу школе.

осноВна шКоЛа
„ЈоВан ЈоВаноВић
змаЈ“
22000 Сремска Митровица
Ратарска 5

Професор српског језика
са 90% радног времена, за
рад у Јарку

УСЛОВИ: На конкурс може да се
пријави кандидат који поред општих услова утврђених у закону
испуњава и посебне услове: да је
држављанин Републике Србије,
да се против њега не води кривични поступак, односно да није
осуђиван за кривична дела која
онемогућавају рад у просвети, да
има високу стручну спрему одговарајуће струке: професор српског
језика и књижевности; професор
српског језика и књижевности са
општом лингвистиком; професор
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и опште лингвистике;
професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са
источним и западним словенским
језицима; професор српскохрватског језика и југословенске књи-
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жевности за наставу у школама у
којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику;
професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу
књижевност; професор југословенске књижевности са страним
језиком; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност.

Спремачица

Педагог

ОСТАЛО: Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе.

за рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: На конкурс може да се
пријави кандидат који поред општих услова утврђених у закону
испуњава и посебне услове: да је
држављанин Републике Србије,
да се против њега не води кривични поступак, односно да није
осуђиван за кривична дела која
онемогућавају рад у просвети, да
има положен стручни испит, високу стручну спрему одговарајуће
струке: професор педагогије; дипломирани педагог-општи смер или
смер школске педагогије; дипломирани школски педагог-психолог; дипломирани педагог.

Професор разредне
наставе
за рад у Шашинцима

УСЛОВИ: На конкурс може да се
пријави кандидат који поред општих услова утврђених у закону
испуњава и посебне услове: да је
држављанин Републике Србије, да
се против њега не води кривични
поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети, да има
високу стручну спрему одговарајуће струке: професор разредне наставе; наставник разредне
наставе; професор педагогије са
претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; професор разредне наставе
и енглеског језика.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

на одређено време до краја
школске године
3 извршиоца - 1 извршилац у
Шашинцима и 2 извршиоца у
Сремској Митровици

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да се против
њега не води кривични поступак,
односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад
у просвети, основно образовање.

ош „душан ЈерКоВић“

22320 Инђија, Душана Јерковића 1

Наставник немачког
језика

на одређено време ради
замене запосленог одсутног
преко 60 дана, за 14 часова
наставе недељно

УСЛОВИ:
високо
образовање
према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС“,
бр. 6/06...3/2010), и то: професор,
односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност;
држављанство Републике Србије;
психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из чл. 120 став 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Уз пријаву кандидат доставља (у
оригиналу или у овереној фотокопији): диплому, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, а
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
поштом или лично на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир.

Наставник енглеског
језика у првом циклусу
основног образовања и
васпитања

на одређено време ради
замене запосленог одсутног
преко 60 дана

УСЛОВИ: образовање према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС“, бр. 6/06...3/2010),
и то: професор енглеског језика;
професор разредне наставе; дипломирани филолог; дипломирани
школски педагог или школски психолог; дипломирани педагог или
дипломирани психолог; наставник
енглеског језика у складу са чл.
145 и 146 Закона о основној школи; наставник енглеског језика са
положеним стручним испитом по
прописима из области образовања
или лиценцом за наставника;
наставник разредне наставе; лице
које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним
студијама положило испите из
педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе; професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу; професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски систем преноса бодова) и који
поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула
и положен испит који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског
оквира; дипломирани библиотекар-информатичар. Лица из тач.
2, 3, 4, 5, 8, 9 и 12 овог члана треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког
европског оквира). Ниво знања Б2
доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој
од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво
знања језика који је виши од Б2
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског
оквира), а чију ваљаност утврђује
Министарство просвете и науке.
Предност за извођење наставе
из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпи-
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тања имају професор, односно
наставник енглеског језика, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор у
предметној настави и наставник у
предметној настави са положеним
испитом Б2; држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад
са ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из чл. 120 став
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Уз пријаву кандидат доставља (у
оригиналу или у овереној фотокопији): диплому; уверење о нивоу
знања Б2 издату од стране неке
од филолошких катедри универзитета у Србији, односно међународно признату исправу за ниво
знања енглеског језика који је
виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира) верификовану од стране Министарства просвете и науке Републике Србије
(за лице из тач. 2, 3, 4, 8, 9 и
12), односно уверење о савладаном програму Модула за енглески
језик (за лице из тач. 11); уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду, а уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Кандидати подносе пријаве у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији
„Послови“, лично или на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

сУбоТица

ош „моша пиЈаде“
24342 Пачир, Школска 1

Директор

на мандатни период од 4
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да
испуњава следеће услове: да има
држављанство РС; да има одговарајуће високо образовање (члан 8
став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања), на студијама другог степена (дипломске
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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), почев од 10. септембра
2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године,
да испуњава услове за наставника основне школе или за педагога
или психолога; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора; пет година радног
стажа у области образовања и
васпитања; да испуњава услове прописане 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 бити узете у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном
искуству у области образовања
и васпитања; радну биографију,
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о психофизичкој и
здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 ЗОСОВ школа ће прибавити по
службеној дужности од МУП-а, за
изабраног кандидата.

шабац

испраВКа КонКурса
средња шКоЛа

15220 Коцељева, Доситејева 1
Конкурс објављен 16.05.2012.
године у публикацији „Послови“, за радно место: професор
географије, мења се у делу
који се односи на проценат
радног ангажовања, и треба
да гласи: професор географије, са 50% радног времена.
Остали услови су непромењени.

ош „ЈоВан цВиЈић“

15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-020

Наставник енглеског
језика

са 20% радног времена,
на одређено време до
краја школске године, до
31.08.2012. године

УСЛОВИ:
Кандидати
морају
испуњавати услове предвиђене
чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, у складу са којим достављају конкурсну
документацију.

ваЉЕво

прВа осноВна шКоЛа

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/225-066

Секретар

на одређено време до
повратка запосленог са
боловања

УСЛОВИ: дипломирани правникмастер или дипломирани правник
на основним студијама у трајању
од четири године, са положеним
испитом за секретара основне
школе; услови прописани чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни
да поднесу доказе о испуњености
услова: оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења
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твена одговорност
о стручној спреми, оригинал или
оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за секретара
школе и уверење о држављанству. Пријаве са документацијом
слати на горенаведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања.

РИТЕТИ У
ШЉАВАЊУ

предшКоЛсКа
устаноВа
„КаЈа“

рен препис или фотокопију дипломе о стручном образовању, доказ
о положеном стручном испиту
(лиценца) и доказ о знању језика на коме се одвија образовноваспитни рад. У школи се изводи
настава на албанском језику. Школа не надокнађује путне трошкове
за долазак на посао и одлазак, као
ни трошкове селидбе.

ош „георги димитроВ“
17540 Босилеград
Иво Лола Рибар бб
тел. 017/877-091

Спремачица

Помоћни радник-чистач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, да кандидат има здравствену и психофизичку способност за
обављање послова, да је држављанин Републике Србије, да није
осуђиван. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију
дипломе о степену стручне спреме, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених,
уверење надлежног суда да кандидат није под истрагом, лекарско
уверење. Молбе са личним подацима доставити на горенаведену
адресу. Разматраће се искључиво
комплетне пријаве. Кандидат који
испуњава услове конкурса обавезан је да приступи провери психофизичких способности, након обавештења од стране установе.

ами
иштва –
пракси
в ра њ Е

ош „абдуЛаХ
Крашница“

Миратовац, 17523 Прешево
тел. 017/7676-100

Стручни сарадник-педагог
школе
на одређено време до
23.04.2016. године, мировање
радног односа због обављања
функције директора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
спреме, професор разредне наставе; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити:
доказ о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених, ове-

вршац

Национална служба
шКоЛсКи центар
за„ниКоЛа
запошљавање
тесЛа“

14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/85-321

служба
авање

а за
де
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за рад у издвојеном
осморазредном одељењу
школе у селу Горња Љубата

УСЛОВИ: НК радник без занимања и стручне спреме, завршена
основна школа. Кандидат уз пријаву на оглас доставља: сведочанство о завршеној школи; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и
васпитања. Изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду
доставља уверење о здравственој
способности. Рок за подношење
пријава на оглас и остала документа поднети у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији
„Послови“, а пријаву са документима доставити на адресу школе,
са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се узимати у разматрање.

26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/830-668

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа;
да кандидат има држављанство
Републике Србије; да није правоснажном пресудом осуђиван за
кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама
система образована и васпитања;
психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима.
Уз пријаву и краћу биографију
кандидати су дужни да доставе:
оверену копију сведочанства о
одговарајућој стручној спреми;
оверену копију или оригинал уверења о држављанству и извод из
матичне књиге рођених и фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са
доказима о испуњавању услова
конкурса кандидати достављају
лично или поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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ош „ђура ЈаКшић“
26333 Павлиш
Жарка Зрењанина 79
тел. 013/891-130

Наставник географије

на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 30% радног
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће образовање за наставника географије,
предвиђено Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени 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), односно да је професор
географије; професор географије
и историје; дипломирани географ;
дипломирани
географ-просторни
планер. Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз

пријаву на конкурс кандидати су
дужни да поред краће биографије
доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, следећу
докукументацију: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству-не старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченој
стручној спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат, по коначности
одлуке о избору кандидата, а пре
закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор кандидата
који испуњавају све услове конкурса, које у року од 8 дана од истека
рока за подношење пријава упућује
на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће
бити благовремено обавештени од
стране школе. У року од 8 дана од
добијања резултата провере директор прибавља мишљење школског
одбора. Директор доноси одлуку о

избору кандидата у року од 8 дана
од добијања мишљења школског
одбора. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом, на горенаведену адресу.

ЗајЕЧар

осноВна шКоЛа
„ЈоВан ЈоВаноВић
змаЈ“

19224 Салаш, Маршала Тита 35
тел/факс: 019/470-126
е-mail: јјzmajsalas@gmail.com

Наставник разредне
наставе

са 40 сати недељно (100%
радног времена), на одређено
време до повратка запослене
са породиљског и одсуства са
рада ради неге детета, за рад
у издвојеном одељењу школе
у Глоговици

УСЛОВИ: одговарајуће више или
високо образовање за наведено

Друштвена одговорност
људи су мера успеха
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радно место, у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи и
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, као и остали
услови у складу са важећим законима, подзаконским актима и општим
актима послодавца.

Спремачица

са 20 сати недељно (50%
радног времена), на одређено
време до повратка запослене
са дужег кућног и болничког
лечења, за рад у издвојеном
одељењу школе у Дубочанима

УСЛОВИ: основно образовање
(завршена основна школа) и остали услови у складу са важећим
законима, подзаконским актима и
општим актима послодавца.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс
кандидати подносе доказе о стеченом одговарајућем образовању: диплому или сведочанство,
односно одговарајуће уверење
које није старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених,
као и краћу биографију са личним
подацима и контакт телефоном.
Документа се подносе у оригиналу или као оверене фотокопије
и по завршетку конкурса се не
враћају кандидатима. У поступку
одлучивања о избору кандидата

и пријема у радни однос прибавиће се и доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена Законом
о основама система образовања и
васпитања, који издаје надлежна
полицијска управа, а за кандидате за наставника разредне наставе утврђује се и испуњеност законом прописаних услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима. Пријаве на конкурс
подносе се непосредно секретаријату школе или препорученом
пошиљком, на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

еКономсКо
тргоВинсКа шКоЛа
19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5
тел. 019/421-932

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ:
одговарајуће
високо
образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом

образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове
за наставника Економско-тговинске
школе за подручје рада економија,
право, администрација и трговина,
угоститељство и туризам, 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
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 да има
најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог 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 има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са

пословни
центри нсЗ

подршка у
реализацији
предузетничке
идеје
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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:
019/421-932.

осноВна шКоЛа
„Љубица
радосаВЉеВић нада“
19000 Зајечар, Ђердапска бб

Наставник биологије

на одређено време до
повратка раднице са
породиљског одсуства, са
30% радног времена

Васпитач предшколске
деце
на одређено време до
повратка раднице са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо
образовање стечено на студијама
другог степена, дипломске академске студије-мастер, специја-

листичке 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. 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, и у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној
школи; да кандидат испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; други услови
прописани законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи.
Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверен преписфотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Неопходно је да кандидати доставе документацију у
оригиналу или као оверене фотокопије, не старије од 6 месеци.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе или
доставити лично, са назнаком: „За

конкурс“. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „15. маЈ“

Мали Јасеновац, 19000 Зајечар

Наставник музичке
културе

на одређено време, са 15%
радног времена

УСЛОВИ: високо образовање, а
према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. У
радни однос у установи може да
буде примљено лице које испуњава услове према члану 120 Закона
о основама система образовања и
васпитања, у складу са којим се
подносе одговарајућа документа
на конкурс. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз наведену документацију

Клубови за
тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код
свог саветодавца
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доставити и извод из матичне
књиге рођених са јединственим
матичним бројем грађана. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења
могу се добити на број телефона:
019/461-211.

ЗрЕњанин

обаВештење
осноВна и средња
шКоЛа „9. маЈ“
23000 Зрењанин
Народне омладине 16
У публикацији „Послови“ број
466, од 23.05.2012. године,
техничком грешком дошло је
до објављивања истог огласа
2 пута (на странама 54 и 55).
Овим путем извињавамо се
оглашивачу и кандидатима.

ош „др бошКо
ВребаЛоВ“
23270 Меленци
Српских владара 63

Наставник разредне
наставе

на одређено време до
повратка запосленог са
дужности директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да
испуњава услове утврђене чл. 24
до 26 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05
и 54/09), чл. 120 и 121 Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), чл. 2 Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
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),
као и Правилником о организацији и систематизацији послова у
ОШ „Др Бошко Вребалов“ Меленци. Кандидат треба да има одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном

пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. На основу чл. 2
став 1 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи,
наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној
настави може да изводи: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом; професор
разредне наставе и енглеског
језика за основну школу. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверену копију дипломе о завршеном факултету; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима прилаже се приликом
закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњавању услова
конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се достављају на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор на
захтеве клијената
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Школа је знање,
посао је занат
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ОБАВЕЗА ЗАПОшЉАВАЊА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Ради стварања услова за равноправно укључивање особа са инвалидитеинвалидите
том на тржиште рада, а у складу са Законом о професионалној рехабилирехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, утврђена је oбавеза запозапо
шљавања особа са инвалидитетом.
Сваки послодавац који има најмање 20 запослених обавезан је да у радни однос прими одод
ређени број особа са инвалидитетом:
- послодавац који има од 20 до 49 запослених дужан је да запосли једну особу са инвалиинвали
дитетом;
- послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у радни однос прими најмање
две особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених по једну
особу са инвалидитетом;
- новоосновани послодавац ослобођен је обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у
периоду до 24 месеца од дана оснивања.
Послодавцем, у смислу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом, сматра се домаће или страно правно или физичко лице, које запошљава једјед
но или више лица, односно Република Србија за запослене у државним органима, аутономна
покрајина за запослене у покрајинским органима и јединица локалне самоуправе за запослезапосле
не у органима јединице локалне самоуправе.

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

Алтернативне мере - финансијске обавезе
Уколико на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање нема особа
са инвалидитетом које би испуниле прописане критеријуме за заснивање радног односа, попо
слодавац се опредељује за једну од алтернативних мера.
Послодавац који није у могућности да испуни прописану обавезу, дужан је да учествује у
финансирању зарада особа са инвалидитетом у предузећу за професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији, сразмерсразмер
но броју особа које није запослио. Учешће у финансирању зараде не може бити мање од 50%
просечне зараде у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку репурепу
бличког органа надлежног за послове статистике. Средства у наведеном износу послодавац
уплаћује у Буџетски фонд, којим управља министарство надлежно за послове запошљавања.
Послодавац који испуни финансијске обавезе из уговора о пословно-техничкој сарадњи, куку
повини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом, у вредности од 20 просечних зарада у привреди РеРе
публике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за попо
слове статистике, извршио је обавезу запошљавања једне особе са инвалидитетом, у периоду
од 12 месеци.
Новчана санкција за неизвршење обавезе - пенали
Послодавац који не изврши обавезу запошљавања особа са инвалидитетом, у складу са законом, плаћа пенале у висини троструког износа минималне зараде утврђене у складу са
прописима о раду, за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. Послодавац је дуду
жан да средства уплати на рачун јавних прихода буџета Републике Србије - Буџетски фонд,
приликом исплате зарада и накнада зарада, најкасније до 30. у месецу за претходни месец.
Обавеза уплате пенала престаје са месецом у коме је послодавац запослио прописани број
особа са инвалидитетом.
Контролу испуњавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и наплату пенала
врши Пореска управа, у складу са прописима о пореском поступку и пореској администраадминистра
цији. Начин праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начин
доказивања извршења обавезе уређују се подзаконским актом, који споразумно прописују
министарства надлежна за послове запошљавања и послове финансија.
Послодавац који свим кандидатима пружа једнаке могућности за радно ангажоангажо
вање је друштвено-одговоран послодавац.
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Сајам запошљавања за младе без родитељског старања

ИЗ ДОМА НА СВОЈЕ

Деци која излазе из домова и даље треба подршка, па им надлежне институције морају помоћи да што пре
дођу до посла. Они су изузетно вредни и искористиће сваку шансу, јер им је жеља да се што пре осамостале
Организација цивилног друштва “Медиа и реформ центар
Ниш“, уз подршку Националне службе за запошљавање, Министарства рада и социјалне политике и Организације “1000 младих лидера”, организовала је половином маја, у просторијама београдског Универзитета Метрополитан, радионицу на тему “Како
аплицирати за посао” и сајам запошљавања намењен младима
из домова за незбринуту децу. На овај начин „Медиа и реформ
центар Ниш“ реализује пројекат „Из дома на своје“, који има за
циљ оснаживање штићеника домова за децу и омладину без родитељског старања на територији Србије, а који због година старости губе право на смештај у домовима. Оснаживање ове категорије младих људи подразумева њихово даље професионално
усавршавање, односно запошљавање.

Основа за самосталан живот
Миодраг Миљковић, координатор пројекта “Из дома на
своје”, објаснио нам је да је пројекат регионалног карактера и паралелно се спроводи у Хрватској (носилац пројекта је „Отворена
медијска групација“ из Загреба), Словенији и Македонији, а финансијер је Европска комисија кроз Генерални комитет за проширење, социјалне послове и инклузију.
- Пројекат третира проблематику постинституционалне
заштите деце без родитељског старања. Наше су активности
усмерене ка томе да ојачамо позицију ове деце како би брже и
лакше дошли до посла. Организовали смо радионице за усавршавање њихових комуникационих вештина, а затим и сајмове
запошљавања у Нишу и Београду, како би се практично упознали
са поступком тражења посла и проверили и вежбали оно што су
научили на радионицама. До важних сазнања могли су да дођу
и кроз директни контакт и разговор са послодавцима. Ипак, овом

би проблему морало да се обрати много више пажње, јер се ради
о здравој и способној деци, која су стицајем несрећних животних
околности остала без својих породица. Зато желимо да скренемо пажњу друштва на проблем да деци која излазе из домова и
даље треба подршка, а надлежне институције да подстакнемо да
им помогну да што пре дођу до посла као основе за самосталан
живот. Правимо и регионалну базу података, радних биографија
ове деце и послодаваца, која ће бити у сваком тренутку доступна
и једнима и другима, а све у циљу да се међусобно што лакше
повежу. То су деца која су изузетно вредна и која ће искористити

Већа средина - бољи услови
Шиман Кужелка 14 година ради као васпитач у Дому за незбринуту децу у Белој Цркви. На београдском сајму запошљавања за
младе без родитељског старања објаснио нам је како у Белој Цркви тече процес осамостаљивања ове категорије младих.
- Бела Црква је мала средина, а и средња школа нам је мала. Деца се тамо уче занатима, пекарском, фризерском, али и механичарском или се опредељују за саобраћајни смер. Неке шаљемо на занате или школе у Вршцу. Имамо и двоје деце која студирају. До краја
године ће нам из дома изаћи петнаестак оваквих момака. На Центар за социјални рад не могу пуно да се ослоне због опште беспарице,
која је далеко израженија што сте даље од великих градова. Слабе општине слабо помажу оваквим младима. Процењујемо да око две
трећине наше деце по изласку из дома остаје да живи у Белој Цркви. Зато је неопходна даља помоћ Центра за социјални рад, бар у првих пар година док се не осамостале, у плаћању станарине, јер почетничке плате од 15 до 20 хиљада динара нису довољне да би могли
да се скуће. Наша деца су добра. Мала деца су наравно другачија, али када дођу у ове године, почињу другачије да размишљају, озбиљније и трезвеније. Велики је проблем што ови млади људи јако тешко оснивају своје породице. Они када раде заједно скупе се, па и станују заједно, а на тај начин не успевају да се потпуно осамостале и формирају своју породицу. Проблем је и што код нас не постоји опција
и стратегија да се нека од наше деце по изласку из дома усмере ка селу и старим домаћинствима без потомака и родбине. Таквих је
домаћинстава у Србији пуно, па би можда ту могао да се нађе простор за оснаживање ових младих људи, наравно на обострану корист
и стараца и њихових домаћинстава о којима би се ови млади људи можда могли бринути. У области социјалног рада код нас постоји и
дилема да ли домови уопште треба да постоје или децу треба гајити искључиво у хранитељским породицама. Свако ко тако размишља
не зна шта су деца и како је тешко васпитати их, јер мала деца могу да се сместе у породицу, али кад почне да их дрма пубертет онда
хранитељи врећају децу у домове, јер нису способни нити довољно стручни да се изборе, као што су то васпитачи у домовима. Доста
деце бива запуштено у хранитељским породицама, па када се врате дупло нам је теже да их вратимо на прави пут, прича Кужелка.
Видоје Радуловић, заменик директора Дечијег села у Сремској Каменици, има сличну, али ипак и другачију причу, што је условљено близином овог села Новом Саду.
- Укупно имамо 128 деце. Већ око 5 година са „Делта холдингом“ спроводимо пројекат “План за будућност” за осамостаљивање
младих на завршним годинама средњег образовања, кроз стипендирање, професионално обучавање и запошљавање у пословним центрима „Делте“. У програм је укључено много младих, из домова у Нишу, Крушевцу, Новом Саду и Београду. Наша деца завршавају разне
средње школе у Новом Саду, а бољи ђаци се уписују на факултете. Рецимо, у прошлој години смо имали 23 младих који су уписали
студије и сада живе и уче у нашим становима у Новом Саду. Имамо и спорадичних негативних искустава са младима који једноставно
неће и не желе да раде, али то није карактеристично само за ову децу, него за целу популацију. Жао нам је кад млади пропусте своју
шансу, јер се друга ретко поново укаже. На срећу, већина њих је спремна да се укључи у нормалне токове живота и рада, каже Видоје
Радуловић из Дечијег села у Сремској Каменици.
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сваку шансу, јер им је жеља да се што пре осамостале. Зато им
кроз подршку треба улити више самопоуздања. Након одржаних
сајмова покушаћемо да што више деце запослимо. Од Универзитета Метрополитан добили смо две стипендије за наставак школовања, а по жељи деце пробаћемо и да неколицини омогућимо
стицање возачких дозвола, објаснио је Миодраг Миљковић, координатор пројекта.

Искористити прилику
Циљеви и теме радионице намењене штићеницима домова
за незбринуту децу били су окренути унапређењу комуникацијских вештина и могућностима за даље формално и неформално образовање и запошљавање, што би требало да допринесе
њиховом даљем оснаживању и осамостаљивању.
Драган Вршка има 19 година, штићеник је дома у Белој
Цркви. Завршио је трећи степен школе за мушког фризера и четворомесечни курс за пекара, а последњих месец дана и ради у
највећој пекари у Белој Цркви, где се и обучио за ово занимање.
- Снашао сам се брзо у послу, јер сам комуникативан и волим
да радим у друштву. У пекари има доста радника и сви се добро
слажемо, а за једну ноћ направимо до 4.000 хлебова. И фризерски
занат ми је ишао одлично, али је проблем што у Белој Цркви нема
довољно посла за фризере, јер је ишколованих фризера превише.
Прича се да ће у нашој школи ускоро увести нове смерове за пекаре, куваре и конобаре, јер је фризера у граду превише, а само
је седам локала. Иначе сам из Опова, а две старије сестре су ми
се удале на селу у околини Беле Цркве, па у Опову немамо више
ништа и никога. У дому ћу остати још мало, до септембра, али
ћу и после тога наставити да живим у Белој Цркви, јер ми је ту и
посао, а и живим ту већ 15 година и добро познајем цео град. Ако
ми се некад пружи боља прилика за живот и посао негде другде,
могуће је и да одем из Беле Цркве. На овај сајам запошљавања
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сам дошао баш због тога да видим да ли овде можда има посла
за мене, али нисам нашао ниједну понуду за фризере или пекаре.
Пратићу ситуацију, јер увек може да се појави боља прилика. Данас сам овде слушао и предавања о томе како се тражи посао, па
ми је сад доста ствари јасније, прича Драган из Беле Цркве.
Драганов другар и класић Игор, такође има чиме да се похвали.
- Ишао сам 3 године у радионицу у Вршцу, код мајстора приватника на занат и научио да радим аутомеханику, али и као аутолимар и лакирер. Механику сам учио и током слободног времена, приватно код другара у Белој Цркви. Малочас сам се овде на
сајму договорио са једним од послодаваца за посао. Требало би
да се преселим у Београд и почнем да радим као аутомеханичар
од септембра. Тако ћу бити и ближе сестри, која живи са дечком у
Сремској Митровици, каже Игор Теодоровић.

Нема лоше деце
Милан Нинковић, из фирме „ГМД Пројект“, прича нам да се
10 година баве монтажом и сервисирањем лифтова у Београду,
преко Јавно стамбеног предузећа. Каже да имају доста посла и да
им недостају радници.
- Проблем је што више нико не школује лифт монтере, па смо
принуђени да ангажујемо волонтере на годину дана, док их не
обучимо за посао. Такорећи, регрутујемо клинце из електротехничких и машинских школа, па их обучавамо, а за формирање
доброг лифт монтера потребно је најмање 3 до 5 година рада.
Данас сам разговарао са неколико момака заинтересованих за
рад, а најозбиљнијим од њих спремни смо да понудимо обуку, а
касније и посао. Овој деци треба помоћи и подржати их, јер ако
смо према њима добри и дамо им довољно љубави и они ће бити
добри. Све су то добра деца, уосталом нема лоше деце, сигуран
је Милан.
На сајму запошљавања смо разговарали и са Горданом Станојевић, из фирме „Аутотуринг Станојевић“. Овлашћени су сервисери „тојота“ возила, имају 10 запослених радника, раде већ
двадесет година. Посла имају, иако је криза не могу да се пожале.
- Имамо простора да ангажујемо механичара, а ако треба и
да га дообучимо. Meђу децoм која су данас посетила сајам није
било довољно кандидaтa који су учили овај занат. Разговарали
смо са дечацима сличних или сродних профила занимања, а
неки од њих још нису ни завршили школу, иако су при крају. Овој
деци свакако треба дати шансу да се опробају у послу, јер многи
од њих нису ни пробали практично да раде, а теорија је, знамо,
ипак нешто друго. Они су сада у преломном периоду, када излазе
из домова, па им ни не треба оставити много времена да лутају
и можда направе погрешан избор, већ их треба усмерити да се
кроз практичан рад мало уморе физички и психички, а да кроз
тај посао употпуне и усаврше своја знања и тако се лакше укључе
у свет рада, рекла је Гордана Станојевић.
Н.Новаковић
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Нови конкурс за приватне извршитеље

РАД ПОД ЗАКЛЕТВОМ

Професионални извршитељи ће бити надлежни за све врсте извршења као и судови, а искључиво надлежни за
принудно извршење дугова насталих по основу комуналних и сличних услуга

М

инистарство правде Србије расписало је прошле недеље нови конкурс за полагање испита за приватне
извршитеље, који ће бити одржан у јуну. Писани део
испита заказан је за 20. јун, на Правном факултету у
Београду, објављено је на сајту Министарства правде. О полагању усменог дела испита биће обавештени кандидати
који положе писани део. Пријава за полагање испита се подноси
на обрасцу који се преузима са интернет странице Министарства
правде - www.mpravde.gov.rs.
Кандидат за полагање испита уз пријаву подноси следећа
документа у оригиналу или овереној фотокопији: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
диплому о завршеном правном факултету (дипломске академске
студије-мастер, односно основне студије у трајању од најмање 4
године), потврду о најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године на правним пословима, са тачним описом послова извршења, односно правних послова које је
кандидат обављао, оверену фотокопију личне карте, односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.
Накнада за полагање испита за извршитеља износи 11.800
динара. Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за полагање испита за извршитеља
и доказ о уплати републичке административне таксе. Пријава за
полагање испита за извршитеља са доказима доставља се до 08.
јуна 2012. године, на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава за испит за

извршитеља“. Све додатне информације могу се добити на телефон број: 011/3622-342.
Прва 64 професионална извршитеља у Србији, која су именована 14. маја, ускоро почињу са радом, након што положе заклетву.
Планирано је да у Србији раде 334 професионална извршитеља.
Грађани и компаније, као извршни повериоци, убудуће ће моћи,
махом по својој вољи, да одлуче хоће ли за поступак извршења да
ангажују државне - судске или приватне - професионалне извршитеље, чије ће ангажовање морати да плате. Професионални извршитељи ће бити надлежни за све врсте извршења, као и судови,
а искључиво надлежни за принудно извршење дугова насталих
по основу комуналних и сличних услуга. Међутим, они неће спроводити извршења одлука у породичним и радним спровима, што
остаје у искључивој надлежности судских извршитеља.

Смањење незапослености младих жена у неразвијеним општинама

ОСАМ НОВИХ ПРЕДУЗЕЋА

Покренути бизниси везани су за област сеоског туризма, производњу органске и традиционалне хране, гајење и
пласман лековитог биља, израду сувенира и велнес програме у руралном туризму
У Мрчајевцима код Чачка недавно је одржана завршна презентација пројекта „Смањење незапослености младих жена у неразвијеним општинама“, који је подржала Европска унија, а реализује Удружење пословних жена Србије, у сарадњи са регионалним
привредним коморама Краљева и Ваљева. После десетомесечне
обуке полазница регистровано је 8 нових предузећа у области руралног туризма, а покренуте су и две нове области пословања на
тржишту рада.
На конкурс објављен августа прошле године пријавило се 50
заинтересованих, а одабране су 23 полазнице, које су прошле менторску обуку.
„Покренутих осам бизниса превасходно је везано за угоститељство и производњу хране, будући да жене у сеоским срединама ту имају највише искуства. Међутим, веома интересантне су и
нове идеје, попут ливнице, која ће производити рустични баштенски намештај, оживљавање салаша у Војводини или регистровање
агенције за промоцију етнотуризма“, рекла је Сања Поповић Пантић, председница Удружења пословних жена Србије.
Према њеним речима, у Србији данас свако четврто предузеће воде жене или су сувласници, док су у земљама ЕУ жене
власници 30 до 40 одсто предузећа.
„Забрињава стопа гашења женских бизниса у Србији, будући
да је прошле године затворено 47 одсто предузећа чији су власници биле жене, што је последица економске кризе“, оценила је Сања
Поповић Пантић и додала да то указује на неопходност системске
подршке предузетништву, посебно женском.
Према речима Татјане Јевђевић Ружић, једне од полазница
пројекта, на чијем имању „Рај на Морави-код Јевђа“ је реализована презентација пројекта, њено домаћинство планира да развије
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етнотуристички центар са апартманима за издавање и објектима
у којима ће моћи да се организују мања породична славља и венчања у етно стилу, са понудом младенцима да прву брачну ноћ
проведу уз огњиште и на кревету од сламе.
Покренути бизниси везани су углавном за област сеоског
туризма, производњу органске и традиционалне хране, гајење и
пласман лековитог биља, израду сувенира и велнес програме у
руралном туризму.
Институционалну подршку пројекту пружила је Национална
туристичка развојна корпорација, препознајући као своје циљеве
да се незапосленим женама у руралним подручјима омогуће економска независност и смањење сиромаштва, пре свега кроз мотивацију, едукацију и припрему за покретање сопственог бизниса.

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

Зрењанин: Запошљавање особа са инвалидитетом

ДОБРА ОДЛУКА

Нови законодавни оквир омогућио је доминацију економских мотива у запошљавању особа са инвалидитетом.
Они су веома успешни у обављању послова за које имају радну способност, поседују знања и потенцијале да се
запошљавају на отвореном тржишту рада и да квалитетно и продуктивно обављају послове примерене процењеној
радној способности
У организацији зрењанинске филијале НСЗ одржан је још
један специјализовани сајам, сајам запошљавања за особе са
инвалидитетом. На сајму су тражена 34 радника, на пословима
продаваца и радника у производњи, за запошљавање у 8 фирми:
Мекапласт, Гец, Вршка-прес, Гомекс, ББ-компани, Дафар, Алпин,
Икофин.
У просторијама зрењанинског Културног центра штандове
су имале и партнерске организације - удружења особа са посебним потребама из Зрењанина: Удружење параплегичара Баната,
Организација слепих и слабовидих особа, Савез инвалида рада,
Удружење ратних војних инвалида, као и Локални савет за запошљавање и Регионална привредна комора.
Велико интересовање посетилаца сајма било је и за фирму
„Мекапласт“.
„На основу нашег плана запошљавања одлучила сам да у
току ове године запослимо пет особа са инвалидитетом, углавном из категорије неквалификованих и са средњом школом, јер
особе са инвалидитетом са вишим образовањем лакше могу да
нађу посао него ове категорије. С обзиром на то да смо фабрика
за производњу пластичних делова за Фијат, код нас ће се сигурно
наћи радно место за њих, јер ћемо нека радна места морати да
прилагодимо за три неквалификована и два радника са инвалидитетом са средњом стручном спремом. Имамо 42 запослена, а
према плану и програму запошљавања треба да запослимо 120
радника“, истиче Ерика Блажић, менаџер за људске ресурсе „Мекапласта Србија“.
Ово је други сајам запошљавања за ову категорију незапослених, а претходних година у оквиру пројеката реализована

су два сајма за особе са инвалидитетом ревијалног карактера. Закон о запошљавању и професионалној рехабилитацији ОСИ омогућио је доминацију економских мотива у запошљавању ОСИ.
Ова лица једнако су успешна као и сви остали у обављању послова за које имају радну способност: поседују знања, способности и
потенцијале да се запошљавају на отвореном тржишту рада и да
подједнако квалитетно и продуктивно обављају послове примерене процењеној радној способности.
А.Штрбац

Сајам професионалне оријентације у Пироту

ЈЕДИНСТВЕНА ПРИЛИКА

Ученици и њихови родитељи су искористили прилику да разговарају са професорима, стручним
сарадницима и средњошколцима и из прве руке добију корисне информације о програмима школа и
занимањима за које оне оспособљавају
У Пироту је протекле недеље одржан Сајам професионалне
оријентације, на коме је учествовало 8 средњих школа из Пирота,
Димитровграда и Беле Паланке. Образовне институције су представиле своје програме осмацима и седмацима Пиротског округа. Филијала Националне службе за запошљавање у Пироту организује сајмове професионалне оријентације од 2007. године. По
оцени учесника и организатора, овогодишњи сајам, иначе шести
по реду, био је добро посећен и изазвао је велико интересовање
шире јавности.
Учесницима сајма су се обратили Весна Чекић, начелница
одељења за професионалну оријентацију и планирање каријере
НСЗ, која је отворила манифестацију, Бранислав Костић, заменик
председника Општине Пирот, Горан Стаменовић, начелник Пиротског управног округа, Јован Ђорђевић, директор НСЗ Филијала Пирот, Аца Божић, председник Актива директора средњих
школа Пиротског округа. Сви су се сложили да је Сајам професионалне оријентације који организује НСЗ јединствена прилика да
се велики број квалитетних информација, потребних за коначно
одлучивање о избору будућег занимања, добије на једном месту.
Ученици и њихови родитељи су искористили прилику да
разговарају са професорима, стручним сарадницима и средњошколцима и из прве руке добију корисне информације о програмима школа и занимањима за које оне оспособљавају. На штанду
НСЗ посетиоци су се информисали о радним условима и пожељ-

Бесплатна публикација о запошљавању

ним особинама за поједина занимања, добили савете чиме да
се руководе када се опредељују за будућу школу. Ученицима је
представљен „Водич за избор занимања“, публикација коју су
приредили психолошки саветници из НСЗ, у циљу превенције погрешног избора занимања, као и интерактивна верзија „Водича“
на сајту Националне службе.
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ЛГБТ популација у Србији

ЉУБАВ, ВЕРА, НАДА

Док је у бројним земљама „Парада поноса“ весела карневалска поворка, којом се славе љубав и једнакост, у
државама попут Србије њено одржавање представља питање од високог политичког значаја и највећи је тест
демократије нашег друштва

Ф

изичко насиље над припадницима ЛГБТ популације
у Србији је у порасту, па је број пријављених случајева
током 2011. био за 30% већи него годину дана раније,
наводи се у годишњем извештају Геј стрејт алијансе.
У извештају за 2011. годину, који је представљен у
Скупштини Београда, указује се да је физичко насиље над припадницима истополно оријентисаних особа порасло за 30 одсто у
односу на претходну годину.

Насиље у порасту
„Од 20 случајева који се помињу у нашем извештају, 15 се односи на физичко насиље, док се остали случајеви односе на дискриминацију на радном месту или у домену социјалне заштите“,
навео је председник Геј стрејт алијансе (ГСА) Лазар Павловић. Он
је указао да је број случајева насиља над ЛГБТ особама био у порасту од тренутка када је прошле године најављено одржавање
„Параде поноса“, па до њеног отказивања.
Правна служба ГСА, наводи се у извештају, прошле године
покренула је 12 нових поступака пред правосудним органима, од
којих су два случаја опште дискриминације ЛГБТ особа, а воде се
против лидера Јединствене Србије Драгана Марковића и Небојше
Бакареца из Демократске странке Србије. У извештају се истиче
да је правосудни систем Србије у 2011. години био ефикаснији
него раније и у процесуирању случајева против лидера и чланова „десничарских, екстремистичких организација“ „Образ“ и СНП
„1389“, због дискриминације ЛГБТ популације и спречавања одржавања „Параде поноса“ 2009. и 2010. године.
Наводећи да Србија има адекватан правни оквир за борбу
против насиља и дискриминације, иако постоје проблеми у његовој примени, указује се и да су прошле године усвојена још два
нова закона значајна за ЛГБТ популацију - Закон о младима, који
садржи антидискриминативне одредбе и Измена закона о здравственом осигурању, којом је омогућена промена пола о трошку
државе.

Како променити атмосферу?
Лазар Павловић, председник Геј стрејт алијансе, сматра
да је веома важно сензибилисати јавност, као и саме жртве, да
пријављују нападе на ЛГБТ популацију.
„Битно је увек пријављивати такве ствари и процесуирати
их, јер једино тако можемо остварити напредак, и што се тиче
рада судова и тужилаштава, и што се тиче саме сензибилизације популације која је угрожена - да схвати да треба да стаје
себи у заштиту”, поручује Павловић.
Горан Милетић, правни саветник за људска права, међутим, сматра да друштвом у Србији и даље доминира атмосфера насиља. „Ти који прете се само мултипликују, па је сада
дошла нова генерација оних који прете. То су људи који имају
18, 19 година, они су рођени почетком деведесетих година. Дакле, ти који прете, а касније и нападају, заправо су веома млади људи. То је смена генерација код насилника. Они не виде
ништа проблематично у томе да некога нападну, па се насиље
само надовезује на претње”, сматра Милетић.
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Сигурне куће
Градоначелник Београда Драган Ђилас каже да се у Београду
завршава неколико простора за смештај припадника ЛГБТ популације којих су се породице одрекле када су сазнале за њихову сексуалну оријентацију. Охрабрује и чињеница да и градске власти у
Нишу планирају да отворе склониште за особе које су у конфликту
са родитељима због своје сексуалне оријентације и родног идентитета, како је најавила Душица Давидовић, чланица Градског већа.
„Страшно је што живимо у земљи у којој у новинама можете
да прочитате како се неко одрекао рођеног детета због тога што је
другачије сексуалне оријентације, а нисам прочитао да се неко одрекао детета зато што је убило двоје, троје људи“, рекао је Ђилас у
Београду, на представљању годишњег извештаја о положају ЛГБТ
популације у Србији.
Ђилас је рекао да је његов предлог био да се овај извештај пласира управо у време изборне тишине, како би добио бољи пласман
у медијима и како се не би све сводило на политику. Такође, истакао
је да у вези са ЛГБТ популацијом треба вршити притисак чак и на
политичаре.
„Посебно треба извршити притисак на оне политичаре који се
декларативно залажу за права ЛГБТ популације, а када се искључе камере, када на телефонској вези није амерички амбасадор или
неки од амбасадора из земаља Европске уније, њихов став буде
много гори од (погрдних) ставова неких политичара који их јавно
износе“, додао је Ђилас.

Историја насиља
Србија има дугу историју насиља на покушајима организовања „Параде поноса“. На шетњи 2010. повређено је више од
140 људи, од којих 124 полицајца и причињена је велика материјална штета. Први покушај „Параде поноса“ одржан је 2001.
године и остао је упамћен по сценама бруталног пребијања
припадника геј популације на Тргу Републике и подивљалим
младићима са мајицама „Образа“.
Следећи покушај догодио се 2004. године, када се одустало од организације после избијања мартовског насиља на
Косову.
Наредни покушај био је 2009. године, када је полиција због
безбедносних разлога донела решење о измештању скупа и понудила две алтернативне локације, Ушће и Палата Србија, што
су организатори одбили и прогласили капитулацијом државе
и тужили је Уставном суду због онемогућавања остваривања
Уставом гарантованих права.
Група на Фејсбуку под називом „500.000 Срба против
геј параде“ и данас постоји и посредством ње се и даље шире
мржња и претње према ЛГБТ популацији. На жалост, има и
случајева да се у медијским чланцима ЛГБТ популација изједначава са педофилима.
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де које владају“, рекао је Адорјан Куруцз, члан Организационог
одбора „Београд прајда 2012“.
“Ове године концепт је промењен, тако да ће фамозни марш
бити одржан 6. октобра, а ми ћемо направити фестивал који
ће трајати осам дана. Заузећемо град осам дана, јер овај град
припада нама“, рекао је члан Организационог одбора „Београд
прајда 2012“ Бобан Стојановић и прецизирао да ће тај фестивал
трајати од 30. септрембра до 7. октобра. Током тих осам дана у
склопу програма биће организоване журке, изложбе, пројекције
филмова и читање поезије.

Подршка функционера и институција

Ширење толеранције
Према његовом мишљењу, било би добро да се на телевизијама више прича о ЛГБТ популацији, да се тако шири толеранција, не само према њима, већ и свима који су другачији. Ђилас
је најавио да ће Београд покренути пројекат ширења толеранције
по школама и напоменуо да Београд припада свим грађанима,
без обзира на разлике међу њима. „Волео бих да наредне године, када буде представљен следећи извештај, буде више ствари
које су учињене на побољшању права ЛГБТ популације да живе
нормалан живот. Срећан сам и поносан што је град помогао обезбеђивању неколико простора који ће примити људе којих се породица одрекла због другачије сексуалне оријентације“, рекао је
Драган Ђилас.
Заједнички закључак је да је Србија доста учинила када је
реч о заштити права ЛГБТ популације, али да у тој области мора
још да се ради. Похваљен је правни и законски оквир који је Србија усвојила, али како се оцењује, треба додатно радити на његовој примени.

Стојановић је рекао да ће овогодишња парола „Параде“ бити
„Љубав, вера, нада“ и да су је циљано одабрали, а да ће поворка, према плановима, ићи Немањином, Масариковом, до парка
Мањеж. Према његовим речима, ЛГБТ заједница очекује подршку високих државних функционера и институција, којима ће се
обратити за помоћ по формирању владе Србије и након што Томислав Николић положи председничку заклетву.

Тест демократије
ЛГБТ обухвата лезбејке, гејеве, бисексуалце и трансродне
особе. Лезбејке и гејеви су жене и мушкарци који осећају привлачност према истом полу. Бисексуална особа осећа емотивну
и сексуалну привлачност према особама истог и супротног пола.
Трансродне особе су оне чији се родни идентитет исказује на начин супротан од друштвено очекиваног, и у ову групу спадају
трансвестити и кросдресери (особе које носе одећу супротног
пола).
Прошле године Министарство унутрашњих послова је забранило одржавање „Параде поноса“ из безбедносних разлога. Против одржавања „Параде“, али и десничарског контрамитинга, био
је и градоначелник Драган Ђилас, уз образложење да би могло да
дође до сукоба и повреда.
„Уколико неко заиста озбиљно мисли да организује параду,
мора то да ради на много озбиљнији начин, него што је то рађено прошле године. Мислим и на сарадњу државних институција,
али пре свега на приступ организатора том догађају“, казао је
Лазар Павловић.
Док је у бројним земљама „Парада поноса“ весела карневалска поворка, којом се славе љубав и једнакост, у државама попут
Србије њено одржавање представља питање од високог политичког значаја и највећи је тест демократије нашег друштва.

Парада 6. октобра
Организациони одбор „Београд прајда 2012“ најавио је да ће
овогодишња „Парада поноса“ бити одржана 6. октобра у Београду.
„Београд прајд 2012 креиран је након дубоке анализе потреба ЛГБТ популације у Србији, али и кроз ослушкивање пулса
целокупног друштва и актуелних друштвених кретања. Управо
на основу предлога које смо добили од стране ЛГБТ популације,
особа које их подржавају, али и анализом различитих јавних дискусија, креиран је програм чији је циљ да широј јавности пружи
могућност да се упозна са егзистенцијом, културом, потребама
и правима која носе префикс ЛГБТ. Културни садржаји су за све
Београђанке и Београђане, да се дружимо и разбијемо предрасу-

Бесплатна публикација о запошљавању

„Током предизборне кампање за председника Србије оба
кандидата су подржала наша права, а Николић је чак изјавио да
би стао на чело колоне ‚Параде поноса‘, и ја очекујем да се то и
реализује“, рекао је члан Организационог одбора Адорјан Куруцз.
Организатори „Београд прајда 2012“ добили су подршку за
одржавање фестивала од Известилаца ЕП за Србију Јелко Кацина, шведске министарке за ЕУ Бригите Олсон и чланице Европског парламента из Холандије Марије Корнелисен, који ће највероватније и учествовали у шетњи 6. октобра.
А.Бачевић

Обострано неповерење
Геј популација у Србији не верује државним институцијама, полицији и војсци и сматра да јој је угрожена физичка безбедност, резултат је истраживања које је прошле године спровео Центар за истраживање јавних политика.
У оквиру истраживања, које је финансирало Одељење
за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији, интервјуисани су
представници МУП-а и Министарства одбране, као и 45 припадника ЛГБТ популације, а аутори истраживања навели су да то
није било испитивање јавног мнења.
Координаторка истраживања Светлана Ђурђевић Лукић
рекла је да је циљ истраживања побољашање комуникације
безбедносне заједнице (полиција и војска) и ЛГБТ популације и
интензивирање контаката на обострану корист.
Истраживање је показало да геј мушкарци војску доживљавају као мачистичку и конзервативну институцију, као и да
је један од разлога за неповерење у војску и полицију учешће у
ратовима и изостанак лустрације.
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Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

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

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
ЗапошЉавањe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
ЗапошЉавањe
ЗапошЉ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

