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Национална служба за запошљавање и Центар за самостални живот особа са инвалидитетом били су домаћини међународне
конференције о запошљавању особа са инвалидитетом. Ово је била
прилика да се кроз размену искустава сагледају добра системска
решења за превазилажење баријера за интегрисање особа са инвалидитетом у свакодневни живот и свет рада.
Промене у политици која се води према особама са инвалидитетом подразумавају да је брига заједнице алтернатива институционалном збрињавању и кућној изолацији. Подршка теже
запошљивим групама, у које спадају и особе са инвалидитетом,
приоритет је Сектора за запошљавање у Министарству економије.
И млади често имају тешкоћа при преласку из света образовања у свет рада. Најчешће не успевају да се запосле у првој години након завршетка школовања. Они су и под већим ризиком
од губитка посла и типично је да их рецесија више погађа, а тај
тренд је још израженији током ове, него у ранијим кризама. Зато су
млади један од приоритета Националне службе за запошљавање и
њиховом лакшем интегрисању у свет рада је био посвећен и Сајам
запошљавања „Заједно до пословног циља“, одржан у београдском
Белекспо центру. На сајму се представило 40 послодаваца. Сви су
припремили одговор на тренутну кризу, а већина је става да ће на
све начине настојати да очувају и развију постојеће људске ресурсе.
Служба Бачка Паланка новосадске филијале НСЗ и Канцеларија за младе Општине Бачка Паланка, крајем прошле седмице
организовале су 2. сајам професионалне оријентације и планирања
каријере, под слоганом „Избор је твој, одлука је твоја“. Представило се 16 средњошколских институција, три високе школе и девет
факултета. Била је то одлична прилика да се више од 600 ученика
основних и средњих школа информише о образовним профилима и
мрежи образовних институција.
Сајам запошљавања у Младеновцу за четири сата посетило је
више од 800 незапослених, углавном младих, али и оних старијих,
који су у процесу транзиције остали без посла као технолошки вишак. Незапослени Београђани, само дан након младеновачког сајма, имали су нову шансу да посао потраже на сајму на Чукарици.
Служба Чукарица београдске филијале НСЗ, у сарадњи са ГО Чукарица, у холу Општине окупила је 29 послодаваца, који су понудили
преко 250 слободних радних места.
Директор Националне службе Дејан Јовановић уручио је уговоре за 40 младих Параћинаца и 19 послодаваца код којих ће они,
захваљујући програму „Стручна пракса“, први пут бити радно ангажовани.
„Добила сам прилику да своје теоријско знање употпуним
практичним и професионално се остварим у области за коју сам
се школовала. Коначно сам добила шансу да покажем шта знам, и
то у свом граду. Надам се да ћу својим трудом и радом оправдати
указано поверење и добити стални посао“, рекла је Бојана Ђорђевић, дипломирани географ, која је захваљујући програму „Стручна
пракса“ добила прилику да прва радна искуства стекне у гимназији коју је и сама завршила.
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Немачка предузећа верују у Србију

ИНВЕСТИЦИЈЕ И
НОВА
РАДНА МЕСТА
Немачка је постала најзначајнији спољнотрговински партнер Србије. Око 360 немачких
компанија, које су данас пословно активне у Србији, инвестирале су од 2000. године
близу 1,5 милијарди евра у српску привреду и запослиле више од 20.000 људи

П

рема резултатима анкете о пословним условима у
Србији, коју је међу својим чланством спровело Немачко-српско привредно удружење, немачка економија шаље позитивне сигнале за 2012. годину. Упркос
тешком економском окружењу у Србији, 51% анкетираних предузећа очекује увећан пословни обрт, а 45% увећање профита у 2012. години. Чак 91% предузећа изјаснило се да би поново
инвестирало у Србији, што је и у регионалном поређењу респектабилан проценат. Истовремено, упућена је критика најважнијим
привредним факторима, као што су борба против корупције и
криминала, транспарентност приликом јавних набавки и обезбеђивање правне сигурности. Наведени подаци представљају
најбитније резултате годишње анкете о условима пословања у
2012. години, коју је међу својим члановима, седми пут заредом,
спровело Немачко-српско привредно удружење (DSW).
Код оцењивања садашњег стања сопственог предузећа,
48% испитаника тврди да је добро, 47% оцењује га као просечно, а само 5% сопствену пословну позицију види као лошу. Када
је реч о очекивањима развоја пословања сопственог предузећа
у текућој години и да ли ће оно бити боље него прошле године,
скоро свако друго предузеће (45%) рачуна са бољим пословањем
у 2012. години.
На питања о новим инвестицијама, односно отварању нових
радних места, према резултатима овогодишње анкете, немачки
привредници у Србији такође очекују позитиван развој. Бројке
јасно показују да немачка предузећа имају поверења у Србију:
41% повећало је своје пословне инвестиције у 2011. години, док
36% има намеру да увећа своје инвестиције у 2012. години и уједно повећа број радних места.
Позитивно су оцењени и људски ресурси и тржиште рада:
квалификација радне снаге, академско образовање, продуктивност, доступност стручне радне снаге и трошкови рада су вредновани као добри.
Према речима Михаела Шмита, извршног директора Немачко-српског привредног удружења и директора Делегације немачке привреде у Србији, 2011. година је била добра за чланове
Немачко-српског удружења, док су очекивања у 2012. обележена

умереним оптимизмом. Немачка је била најзначајнији спољнотрговински партнер Србије, док се трговински биланс две земље
поново вратио на ниво од пре глобалне кризе. Код процене српске
привреде за текућу годину, поново се показује да немачка предузећа верују у Србију.
СМЦ

Немачко-српско
привредно удружење
На недавно одржаној скупштини некадашњег Немачког
привредног удружења у Београду, које тренутно окупља 220
компанија из Србије и Немачке, донете су битне одлуке и даље
смернице за будући рад и бројне планиране активности.
Одлука која је уследила након измене Закона о привредним друштвима и удружењима, у вези је са променом имена
удружења, које сада носи назив Немачко - српско привредно
удружење (DSW). Нови назив одражава тежњу удружења да
пружи још јачи допринос билатералној сарадњи, односно да у
чланство у већој мери укључи српске компаније које активно
сарађују са немачком привредом.
На седници је изабран и нови Борд директора, уместо
некадашњег Управног одбора. Новина је да су присутни изабрали девет директора, односно компетентних привредника у
својим областима деловања. У новом Борду директора су: Тихомир Рајлић (Siemens), Jацек Мазуркиевиц (Jacek Mazurkiewic,
Merck), Томас Урбан (Dr Oetker), Ненад Вучинић (VIP Mobile),
Бојан Предојевић (Profine), Никола Ивошевић (Rehau), Кристиан Брауниг (Confid consulting), Александар Маринковић (TUI) и
Давид Пиегацки (Wolf).
Поред њих, у рад Борда директора и даље ће бити укључени Михаел Шмит, директор Делегацијe немачке привреде у
Србији, као и Aртур Xeртл, руководилац привредног одељења
Немачке амбасаде у Београду. Нови Борд директора Немачко
- српског привредног удружења ставиће јачи акценат на даље
интензивирање српско - немачке привредне сарадње, нарочито
у индустрији, енергетици, инфраструктури, здравству, прехрамбеној индустрији, зеленим технологијама, трговини и туризму.

Велике компаније Београђанима понудиле око 1000 слободних радних места

ПРИВЛАЧЕЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА
Млади су један од приоритета Националне службе за запошљавање. Њиховом лакшем
интегрисању у свет рада је био посвећен и Сајам запошљавања „Заједно до пословног циља“,
одржан у београдском Белекспо центру

М

лади често имају тешкоћа при преласку из света образовања у свет рада и велики број њих не добије посао у првој години дана након завршетка школовања.
Они су и под већим ризиком од губитка посла и типично је да их рецесија више погађа, а тај тренд је
још израженији током ове, него у ранијим кризама. Зато су млади
један од приоритета Националне службе за запошљавање и њиховом лакшем интегрисању у свет рада је био посвећен и Сајам запошљавања „Заједно до пословног циља“, одржан у београдском
Белекспо центру.
„Сајам запошљавања је намењен пре свега младим
људима, којих на евиденцији београдске филијале Националне
службе има око 27.000. Све институције морају да се укључе у
решавање овог проблема. Национална служба, поред осталог, организацијом сајамских манифестација настоји да убрза процесе
на тржишту рада и смањи високу стопу незапослености. Сајмови
дају одличне резултате и годишње преко 10.000 људи широм Србије на овај начин нађе посао. Данас је са нама преко 40 великих
компанија, које су Београђанима понудиле око 1000 слободних
радних места“, рекао је Дејан Јовановић, директор Националне
службе за запошљавање, отворивши велики београдски сајам запошљавања.
Интересовање, пре свих младих Београђана, оправдало је
очекивања организатора.
„Недавно сам завршио архитектонски факултет и активно
тражим посао. Редовно посећујем сајмове запошљавања и ово је
први на коме има озбиљних понуда за моју струку“, нагласио је
Маријан Петровић. На другој страни, Тамара Манојловић ће ускоро дипломирати на економском факултету, а ово јој је већ други
сајам запошљавања који посећује. „Мислим да су завршне године
факултета право време да се почне са планирањем каријере, а пре
свега са праксом коју за студенте организују велике компаније.
Оптимиста сам, без обзира на негативне привредне трендове и
чињеницу да млади у Србији тешко долазе до посла“.

Много разлога за оптимизам пружио је овај сајам запошљавања, на коме су понуђени послови за све профиле занимања и
степене образовања - за дипломиране фармацеуте, инжењере
архитектуре, грађевинске, машинске и инжењере електротехнике, дипломиране економисте, правнике и ветеринаре, али и
за дипломце друштвених факултета. Послодавци су понудили и
слободна радна места за продавце, месаре, трговце, куваре, возаче, административне раднике, пословне секретаре, оператере на
ЦНЦ машинама, комерцијалисте. Веће шансе за запошљавање су
имале свршене факултетлије, а најтраженија су била занимања из
подручја економије и трговине.
На сајму се представило 40 послодаваца, међу којима су и
Кока-Кола ХДЦ, Фиат аутомобили, ИДЕА, Нестле Адриатик Фудс,
Делхаизе Србија, Метро кеш енд кери, Роберт Бош, Галеника,
Војска Србије, Делта спорт, ДДОР Нови Сад и многе друге успешне
компаније и предузетници. Неки од њих су први пут учествовали
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на сајму запошљавања. Сви су припремили одговор на тренутну
кризу, а већина је става да ће на све начине настојати да очувају и
развију постојеће људске ресурсе.
„Кока-Кола ХБЦ покушава да привуче, мотивише и задржи
талентоване запослене. Настојимо да свима пружимо једнаку
шансу. Развили смо велики број програма који омогућавају, пре
свега младим људима, да даље напредују у професионалном
смислу. Протекле недеље смо лансирали програм за младе дипломце – будуће менаџере, као и програм за младе таленте који
су још увек на студијама“, рекла је Милица Петровић из сектора
за људске ресурсе ове компаније.
Први пут на сајамској манифестацији учествује трговински
ланац ДИС.
„Тренутно запошљавамо 820 радника у систему малопродаје. На овом сајму тражимо профиле везане за трговину – касире,
магационере, возаче... Мислимо да ћемо на овај начин брзо задовољити своје кадровске потребе“, рекли су нам на штанду ове компаније, која ће ангажовати више од 30 нових радника.
Шансу за запошљавање стотинак људи на овом сајму је понудила и Војска Србије.
„Као озбиљан и одговоран социјални партнер у запошљавању,
Војска Србије је одлучила да учествује на сајму и потенцијалним
кандидатима на лицу места пружи све неопходне информације о
начину, условима и могућностима запошљавања, као и бенефитима које један професионални војник добија“, рекао је мајор Душан
Мандић, из Управе за људске ресурсе Војске Србије.
Своја искуства у запошљавању младих са учесницима сајма
су у оквиру едукативног програма поделиле компаније Меркатор
и Дилојт (Delloite), као и Војска Србије. Сарадници НСЗ су младе на
лицу места упутили у тајне планирања и развоја каријере и подстицали их да размисле о започињању сопственог посла.
У име послодаваца, који су се у великом броју одазвали позиву Националне службе, присутнима се обратио Зоран Костић,
представник компаније Тигар гуме, која послује у оквиру светски
познате француске компаније Мишлен.
„Наша политика запошљавања се заснива на пружању једнаких шанси за све кандидате који имају воље и жеље за сталним
учењем и напретком у каријери. Мишлен је развио систем привлачења и задржавања младих талената који и ми примењујемо
у нашој компанији“, објаснио је Костић.
А.Б.
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Предузетништво на прагу Пчињског округа

НАЈБОЉА РЕШЕЊА
Предузетници су са представницима развојних институција разговарали о свим аспектима
предузетништва и подстицајима које држава нуди овом динамичном сектору

Врање је значајно средиште јужне Србије и прелепог Пчињског
округа, град богате индустријске и извозне традиције, са искусном
радном снагом, коју у сарадњи са Националном службом настоји
да још боље припреми за изазове савремене привреде. Богатство
природних ресурса даје изузетне шансе за развој пољопривреде,
рударства, али и туризма. Поред великих индустријских система,
који су некада чинили окосницу привреде овог краја, Пчињски округ своју шансу за покретање посусталог развоја и смањење демографског пражњења види у предузетништву.

Најјача инвестициона локација
„Ову манифестацију смо осмислили како бисмо приближили
државне институције локалним срединама и грађанима и отворили дијалог са привредницима. На држави и локалној самоуправи је
да изграђују и побољшавају институционални и правни амбијент
за пословање. Министарство економије и регионалног развоја спроводи Стратегију за развој малих и средњих предузећа и ради на
олакшавању процедура, а предузетници од нас могу да очекују
саветодавну подршку, као и бесповратна средства и повољне кредитне линије за почетак пословања. У припреми су нова стратегија
и закони, како би на прави начин била регулисана област занатства
и задругарства, као и низ мера које ће даље олакшати пословање
овог сектора, који је посебно угрожен економском кризом. Велику
шансу видимо и у чињеници да је Србија постала најјача инвестициона локација у овом делу Европе. Такође, статус кандидата нам
је отворио компоненту регионалног развоја, што ће бити од великог
значаја за развој неразвијених средина, какав је Регион Југоисточне
Србије”, рекао је помоћник министра економије и регионалног развоја Дејан Радуловић, отворивши манифестацију „Предузетништво
на вашем прагу“, која је окупила велики број предузетника, инвеститора, али и осталих грађана Врања и околине. Они су имали
прилику да у директном разговору са представницима присутних
институција добију одговоре на питања о кредитима и субвенцијама за подстицај привреде, финансијској и нефинансијској помоћи
малим и средњим предузећима и помоћи државе приликом извоза, пројектима у области туризма и угоститељства.
На питања су одговарали помоћник министра економије и
регионалног развоја Дејан Радуловић, директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић, директор Националне службе
за запошљавање Дејан Јовановић, заменица директора Националне агенције за регионални развој Драгана Јоковић, представници
Фонда за развој, Агенције за страна улагања и промоцију извоза и
Агенције за осигурање и финансирање извоза.

Присуство на терену
Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање, позвао је предузетнике да се што боље информишу о подстицајима које нуде развојне институције, како би покренули или
побољшали свој предузетнички подухват.

Бесплатна публикација о запошљавању

„На овај начин смо желели да се приближимо нашим корисницима, представимо наше мере и подстицаје и чујемо њихове проблеме, како бисмо дошли до најбољег решења. Данас је веома тешко
бавити се предузетништвом, нарочито у неразвијеним крајевима,
какав је Пчињски округ. Зато настојимо да појачаним ресурсима
и субвенцијама поправимо ситуацију. На пример, привредници
овог краја код Националне службе остварују право на субвенцију
од 300.000 динара за свако новоотворено радно место, односно
400.000 динара, уколико запосле више од 10 радника. На располагању су вам и програми обуке, подстицаји за ново запошљавање и
запошљавање младих, као и особа са инвалидитетом. Онима који
желе да покрену сопствени посао Национална служба нуди бесповратна средства од 160 хиљада динара, кроз субвенције за самозапошљавање“, поручио је Дејан Јовановић и предложио, с обзиром
да развој тражи присуство на терену, да се и у Врању оснује канцеларија, у којој ће привредници моћи да пронађу све обједињене
информације о подстицајним средствима које нуде развојене агенције, али и саветодавну подршку, посебно приликом конкурисања
за подстицаје.

Београд је претесан
У склопу манифестације одржан је и округли сто, на коме су
представници институција представили мере финансијске и нефинансијске подршке предузетницима. Предузетници су истакли
да је у овом тренутку економска и привредна ситуација у Врању
и округу изузетно тешка, али да неки резултати већ сада уливају
дозу оптимизма. Уређење индустријске зоне за нове инвеститоре,
убрзане активности на отварању слободне царинске зоне, поновно
отварање царинарнице у Врању и развој мале привреде, стварају
уверење да ће изразито висока стопа незапослености ускоро бити
ублажена. Велики број сунчаних сати отвара шансу и за производњу соларне енергије и развој пољопривреде.
Привредници су били нарочито заинтересовани за програм
новог запошљавања, који спроводи Национална служба, и изразили бојазан да због смањеног буџета овај програм неће бити реализован. „Средства су нам ограничена, па нећемо моћи да свима
изађемо у сусрет. Повећаћемо квоту у срединама које имају велики
број девастираних општина, што је у вашем случају чак шест. Такође, Врање има високу стопу незапослености, с обзиром на велики
број угашених великих привредних система, па ће и оно имати посебан третман“, рекао је Јовановић.
Невенка Констадинова, предузетница из Босилеграда, инсистира на већим подстицајима и посебно осмишљеним програмима
за предузетништво у девастираним срединама, како се не би и
даље демографски празниле. „Помагање је инвестиција за државу,
јер је онај ко конкурише за средства решио да се послом бави дужи
период. Нигде није боље него на свом огњишту, а млади су приморани да одлазе, јер посла нема. Београд је претесан да нас све
прими“, рекла је Констадинова.
А.Б.
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Примери добре праксе и перспективе запошљавања особа са
инвалидитетом у Југоисточној Европи

ПОДРШКА ЗА
ЈЕДНАКОСТ
Национална служба за запошљавање и Центар за самостални живот особа са инвалидитетом били су
домаћини међународне конференције о запошљавању особа са инвалидитетом. Ово је била прилика да се
кроз размену искустава сагледају добра системска решења за превазилажење баријера за интегрисање
особа са инвалидитетом у свакодневни живот и свет рада

С

тварање окружења у којем ће бити поштована сва људска права и принцип једнаких могућности кроз пружање
подршке особама са свим врстама инвалидитета и члановима њихових породица, услов је за стварање и развој
демократског и хуманог друштва. Концепт једнакости и
права особа са инвалидитетом развија се и напредује временом.
Србија је потписала и ратификовала Конвенцију о правима особа
са инвалидитетом, па се и наше законодавство мења у правцу
закона заснованих на правима, уместо на социјалној заштити.

Од пројекта до социјалног предузећа
Све је већи број занимања која особе са инвалидитетом
могу несметано да обављају, као и могућности за адаптацију
радних места. Уз олакшице и субвенције, сви се могу укључити у програме и мере запошљавања особа са инвалидитетом,
што је постало и законска обавеза. То је доказало и 12 послодаваца из Параћина.
“У земљи у којој је незапосленост један највећих проблема, не треба изгубити хуманост и жељу да се помогне онима
којима је помоћ најпотребнија. Особе са инвалидитетом имају
нашу подршку и настојимо да им поред подстицаја које нудимо за запошљавање, кроз специјализоване сајмове обезбедимо и драгоцен непосредан контакт са послодавцима. Данас ће
прилику да дођу до посла имати 70 Параћинаца са инвалидитетом, од чега ће 60 у наредних месец дана добити посао на
једном од 6 јавних радова. На овим пројектима ће се широм
Србије ове године запослити 1300 особа са инвалидитетом и
700 персоналних асистената”, рекао је директор Националне
службе за запошљавање Дејан Јовановић, отворивши други
сајам запошљавања посвећен особама са инвалидитетом.
Национална служба је развила сјајну сарадњу са удружењима особа са инвалидитетом Параћина. На територији
града делује осам удружења, која су веома активна, а нека
од њих спроводе и пројекте јавних радова. Једно од њих је
и Друштво за дечију церебралну парализу, које ове године
спроводи јавни рад “Креативне маштарије”.
“Овај јавни рад има за циљ да у наредних 6 месеци запосли 30 особа са инвалидитетом и обезбеди бољи живот за
њих и њихове породице. Желимо да овај пројекат прерасте у
озбиљно социјално предузеће. По други пут учествујемо на
сајму запошљавања и ово је сјајна прилика да се непосредно
упознамо са нашим будућим радницима”, рекао је Јован Миланов, председник Друштва за дечију церебралну парализу
Параћина.
На овом јавном раду своје ангажовање очекује и Бојана
Јовановић, која болује од дечије церебралне парализе.
“По образовању сам помоћни кувар и очекујем да на
овом сајму нађем посао, или на јавном ради или у неком предузећу коме је неопходан радник мог профила”, каже Бојана.
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Брига заједнице
’’Циљ данашње конференције је размена системских и практичних искустава са земљама из региона у развијању концепта
запошљавања особа са инвалидитетом, како бисмо направили
корак даље у том правцу. Добре смернице и законски оквир дао
је Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом, али су за пуно дејство мера потребни адекватни капацитети и развијена друштвена свест. Битно је нагласити да се све већи број послодаваца одлучује да своју законску
обавезу испуни запошљавањем особа са инвалидитетом. Остали
своје обавезе извршавају на други начин, а средства се сливају
у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом“, рекла је Весна Ковач, државни
секретар у Министарству економије и регионалног развоја, отворивши конференцију посвећену подстицању запошљавања особа
са инвалидитетом. Она је нагласила да Министарство предузима
даље кораке, како би поспешило увођење ове социјално осетљиве
групе на тржиште рада, а све у складу са Националном стратегијом запошљавања 2011-2020.
Промене у политици која се води према особама са инвалидитетом подразумавају да је брига заједнице алтернатива институционалном збрињавању и кућној изолацији. Подршка теже
запошљивим групама, у које спадају и особе са инвалидитетом,
приоритет је Сектора за запошљавање у Министарству економије.
“У Србији живи између 700 и 800 хиљада особа са инвалидитетом, док је број запослених изузетно низак. Обавеза запошљавања ове категорије, коју је прописао поменути закон, даје
резултате, као и нови начин процене радне способности, који се
базира на томе шта особе могу, а не на томе шта особе не могу да
ураде. Регионална сарадња има значајно место, јер ми треба да
своје законодавство прилагодимо европском, па су нам искуства
суседа драгоцена”, рекла је Љиљана Џувер, помоћник министра у
Министарству економије и регионалног развоја.

Неповољна квалификациона структура
Усвајањем новог Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом, први пут се отвара
могућност да се оне у већем броју укључе на отворено тржиште
рада и да се посредством подстицајних програма и мера, како за
незапослена лица, тако и за послодавце, поспеши квалитет њихове запошљивости. У овом тренутку на евиденцији Националне
службе за запошљавање налазе се 19.142 особе са инвалидитетом. Пре доношења Закона, на годишњем нивоу запошљавало се
од 200 до 300 особа са инвалидитетом. Од маја 2009. године, захваљујући Закону и мерама Националне службе, у целој Србији је
запослено 10.798 особа са инвалидитетом.
“Горући проблем у њиховом запошљавању је евидентно
неповољна квалификациона структура. Наиме, половина нема
стручне квалификације, док само 5% има вишу школу или факултет. Настојаћемо да ово стање кроз професионалну рехабили-
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тацију поправимо и радимо на томе да што више младих особа са
инвалидитетом стекне факултетско образовање. У овој области
је неопходна сарадња свих актера на тржишту рада. Такође, Национална служба за запошљавање подстиче послодавце да запошљавају особе са инвалидитетом које су се показале као добри
радници, који доприносе циљевима предузећа чак и више од осталих. Прошле године смо наградили компанију ‘Меркатор’, која
је запослила више од 30 особа са инвалидитетом. Радимо и на
развоју система персоналне подршке, који се тренутно реализује
кроз пројекте јавних радова”, рекао је Дејан Јовановић, директор
Националне службе за запошљавање. Он је позвао особе са инвалидитетом да се пријаве на евиденцију НСЗ, како би биле укључене у неку од актуелних мера запошљавања.
Као позитиван пример сарадње владиног и невладиног сектора Јовановић је навео сарадњу Националне службе и организације Форум младих са инвалидитетом. Резултати ове сарадње су
веће знање и свест менаџера у компанијама о процесу запошљавања особа са инвалидитетом, ојачани институционални капацитети, успостављена регионална сарадња, развијен програм за
припрему младих особа из осетљивих група за процес запошљавања и самозапошљавања, као и промоција модела социјалног
предузетништва.

Образовање је највећи изазов
Најзначајнија питања која треба решити на путу ка потпуној интеграцији особа са инвалидитетом су едукација, запошљавање, архитектонска приступачност, приступ информацијама,
као и службе подршке.
„Нажалост, подаци показују да је 70 процената особа са инвалидитетом на граници сиромаштва, коју можда и прелазе, ако се
узму у обзир и трошкови инвалидности, које друге особе немају.
Образовање је највећи изазов, јер тек однедавно имамо систем
инклузивног образовања. До сада су се особе са инвалидитетом
махом образовале у специјалним школама, и то за технолошки
превазиђена занимања. Такође, особе са инвалидитетом су неактивне у тражењу посла и обично се пријављују на евиденцију
НСЗ и запошљавају они са најмањим степеном инвалидности,
док остали остају ван система. Треба их мотивисати да се пријаве
на евиденцију Националне службе за запошљавање. На тај начин они неће изгубити стечена права и социјалне бенефите, што
представља највећу препреку њиховој већој активности. Велику
улогу у овом процесу имају и удружења особа са инвалидитетом’’, рекла је Гордана Рајков, председница Центра за самостални
живот особа са инвалидитетом.

Поред институција из Србије, конференцији су присуствовали представници Међународне организације рада, као и представници агенција за запошљавање Босне и Херцеговине, Црне
Горе, Хрватске, Аустрије, Мађарске, Институт ПАПИЛОТ, Делегација Европске комисије, као и удружења особа са инвалидитетом
из Србије и окружења.
Упознавање са практичним примерима имплементације
стандарда из кључних докумената Европске уније и размена
искустава о добрим праксама и новим концептима деловања у
овој области, драгоцени су за унапређење система запошљавања
особа са инвалидитетом у нашој држави, а посебно у области јавно-приватног партнерства, у реализацији мера и програма професионалне рехабилитације и за развој система процене радне
способности.
Конференција је била прилика и да се сагледају и иницирају
будући облици међурегионалне сарадње и заједничке активности заинтересованих институција и организација, које ће бити од
утицаја на креирање будућних смерница политике запошљавања у Србији.
А.Бачевић

По угледу на европска искуства
Балкански фонд за локалне иницијативе, у партнерству са Фондацијом
„Софт тулип“ из Холандије и још 5 организација цивилног друштва из Србије,
спроводи пројекат „Преко запошљавања до инклузије особа са инвалидитетом
у Србији“. Пројекат је намењен оснаживању организација цивилног друштва из
Србије за стварање повољног окружења у локалним срединама за запошљавање и радно ангажовање особа са инвалидитетом, њиховом умрежавању и
сарадњи са релевантним институцијама, а на основама искустава из Холандије. Десет организација из Србије, које су развиле услуге социјалне заштите за
особе са интелектуалним тешкоћама, проћи ће обуку која укључује моделе за
запошљавање и радно ангажовање особа са инвалидитетом, јавно заступање
за запошљавање ОСИ, умрежавање организација које су пружаоци услуга социјалне заштите особама са инвалидитетом. Обуку припремају стручњаци из
Холандије и Србије. Пет организација које су партнери на пројекту ће у својим
локалним заједницама организовати акције, којима је циљ заступање за запошљавање, као и самозапошљавање особа са инвалидитетом.
Асоцијација за промовисање инклузије – АПИ Србије, у четири београдске општине заговара запошљавање особа са инвалидитетом путем група за самозаступање особа са интелектуалним тешкоћама. Друштво за помоћ МНРО „Плава птица“ у Кули је отворило
продавницу сувенира и фотокопирницу „Птичица“, у којој раде њихови корисници, уз помоћ радног инструктора. Удружење за помоћ
МНРО у оквиру свог дневног боравка у Трстенику отвара мали радни центар, у којем се њихови корисници обучавају за израду употребних предмета од глине. Удружење за помоћ особама ометеним у развоју „Наша кућа“ формира тзв. “Кухињу на точковима” у Београду, где ће њихови корисници разносити храну старим и слабије покретним особама на територији општине Звездара. Иницијатива
за одрживи развој “Мостови” формира социјално предузеће у Крушевцу, где ће особе са инвалидитетом, као и самохране мајке деце са
инвалидитетом, научити да користе нови разбој и ткати различите одевне и употребне предмете, које ће касније продавати.
Циљ овог пројекта је да, угледајући се на моделе најбоље праксе из ЕУ, оснажи и организације цивилног друштва да стварају
примере добре праксе у запошљавању и инклузивном радном ангажовању особа са инвалидитетом у Србији. Пројекат финансира
Европска унија, у оквиру пројекта “Подршка цивилном друштву”, којим руководи Делегација Европске уније у Републици Србији.
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Како пронаћи мало
слободног времена?

Ретки су људи који упркос бројним обавезама увек пронађу бар пет минута за себе. Тајна је у доброј организацији
дана и правилном одређивању приоритета у испуњавању обавеза

Х

ронични недостатак слободног времена једна је од најчешћих тегоба модерног човека. Бројне дужности, брз
ритам живота, стална изложеност новим информацијама, не остављају нам довољно простора да нађемо мир
и посветимо се оним малим стварима које су нам посебно важне и које нам дају снаге за свакодневну борбу са обавезама. Недостатак времена неминовно доводи до незадовољства, будући да имамо утисак како нам, након што одрадимо неодложне
ствари, попут радног времена и породичних обавеза, не остаје
нимало времена за нас саме.
Ретки су људи који упркос свему увек пронађу бар пет минута за себе. Тајна је у доброј организацији живота и правилном
одређивању приоритета у испуњавању обавеза.
Научите да кажете „не“
Једна од најчешћих грешака којој је већина људи склона
јесте преузимање одговорности на себе и када то није неопходно.
Без обзира да ли то чинимо да бисмо се доказали на послу или
олакшали члановима породице њихова задужења, преузимање
одговорности других људи је дугорочно посматрано веома лош
потез.
Будите свесни својих обавеза
Све што радите мора бити део неког ширег и разумног плана. Уколико сами себе уловите како једноставно обављате ствари
једну за другом, а да при томе уопште не знате шта сте до сада
урадили, а шта вам је остало, врло је вероватно да ћете потрошити много енергије и времена. Ако ништа не помаже, ставите све
своје пословне, породичне и друге обавезе на папир и решавајте
их једну по једну. Тек тада можете почети да размишљате о слободном времену.
Ефикасност пре свега
Имајте на уму да се највише времена изгуби у малим и неважним стварима. Настојте да ефикасно и усредсређено решавате приватна и пословна задужења која доноси дан. Немојте
одлагати почетак неког посла, већ му се потпуно посветите, јер
ћете га на тај начин знатно брже и обавити. Сваки решен проблем
и одрађена обавеза су мале победе, које ће вас мотивисати да на
исти начин решите и остала задужења.

Да ли се искреност исплати?
Иако кажу да је искреност увек најбољи пут, нова истраживања показују да на послу не би требало да показујемо своје
право лице.
Научници су спровели мало истраживање међу 533 волонтера и мерили колико су се испитаници отворили према
људима са којима раде на послу. Резултати су показали да
већина испитаника најискреније приступа партнеру, затим
пријатељима и родитељима. У тим ситуацијама особа која се
тако понаша има добар и квалитетан однос са људима и многоструке користи, али није исти случај са колегама на послу.
Доктор Оливер Робинсон, са Универзитета Гринвич у Лондону, сматра да се већина савета о самопомоћи базира на теорији да човек треба да буде онакав какав заиста јесте и покаже
право лице, али то не даје добре резултате на послу.
„У пословном окружењу паметније је бити само уљудан и
смешити се или колегу потапшати по рамену, него заиста свима говорити у лице шта мислите, јер би каријера могла да вам
стоји у месту“, закључио је Робинсон.
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Разликујте важно од неважног
Биће ситуација када једноставно нећете моћи да испуните
све обавезе које вам предстоје у одређеном дану. У таквим случајевима важно је да имате систем груписања обавеза на важне,
чије се обављање не може одлагати, и оне мање битне. Када завршите са свим неодложним обавезама, процените да ли можете
испунити и оне нижег приоритета, а да вам при томе остане и
нешто слободног времена.
Немојте све радити сами
Немојте се устручавати да затражите помоћ, ако увидите да
ће вас обавезе потпуно затрпати. Нерационално је настојати да
себи и окружењу докажете да све можете сами завршити. Замолите своје колеге, пријатеље и чланове породице да вам помогну,
макар када су у питању лакше или мање важне обавезе.
Не остављајте ствари напола довршеним
„Оно што можеш данас не остављај за сутра“, изрека је која
важи за сва времена и све ситуације. Одлагање обавеза увек значи више посла, а и сама свест о томе да морамо нешто да урадимо довољна је да створи нелагодност и додатно оптерећење.
Поред тога, неке ствари најбоље је одрадити одједном, а не мало
по мало. Заокружите причу и затворите врата, да бисте могли
слободно да се посветите себи.

Рад од куће изазива више стреса
Рад код куће исцрпљује више од рада на радном месту,
открила је студија једног њујоршког института. Научници су
овом студијом хтели да проуче ниво стреса у породичном и
приватном животу. Показало се да се четири од пет радника
осећа лоше, јер не могу да ускладе породицу и посао, а они који
раде од куће осећају се још горе. Њихов највећи проблем су
кућни послови које не стижу да обаве, иако су код куће, а превелика количина времена које проводе у свом дому изазива и
породичне проблеме.
Иако је технологија омогућила рад од куће, стрес је заправо већи код људи који не иду на посао, него код оних који одлазе, потврђује истраживање.
Што се породични сукоби више преплићу са послом, то су
радници више под стресом. Они који се чешће и више свађају
осећају се исцрпљеније ако раде код куће, тврди директор истраживања Тим Голден.
Иако је примарни задатак рада од куће да се смањи одвојеност радника од породице, понекад им излазак из куће
омогућава да напуне батерије, тврде научници.

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

380
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Администрација
и управа
Ч ач а к

ЗЗ „ВИЛАМЕТ-ЕКО“
Прилике бб
32252 Прилике, Ивањица
тел. 032/5462-531

Директор

на мандатни период од четири
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
пољопривредне или економске струке; најмање радно искуство од три
године, предност имају кандидати
који су радили на истим или сличним
пословима; да кандидат није кривично гоњен и осуђиван. Пријаве са
доказима о испуњавању услова слати
на горенаведену адресу или предати лично у хладњачу у Приликама, у
времену од 09,00 до 14,00 часова. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања.

Јагодина

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЈАГОДИНЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови шалтерске службе
у Одељењу за утврђивање,
наплату и контролу јавних
прихода

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња економска школа, гимназија,
техничка или правно-биротехничка
школа, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару и
положен државни стручни испит, да
је кандидат држављанин Републике
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
у трајању од најмање од шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у
државном органу, да поседује општу
здравствену способност (за кандидата који буде изабран). Пријаве на
оглас, са доказима о испуњавању
услова, послати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs
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ОПШТИНСКА УПРАВА
БОЈНИК

Лесковац

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16205 Бојник, Трг слободе 2-4
тел. 016/821-214

16205 Бојник, Трг слободе 22
тел. 016/821-138

1. Домар, портир, радник
обезбеђења

Секретар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, једна година радног искуства на
истим или сличним пословима.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, правни
факултет. Потребна документација:
диплома о школској спреми-оригинал или оверена фотокопија, извод
из матичне књиге рођених-оригинал
или оверена фотокопија, уверење о
држављанству-оригинал или оверена фотокопија, уверење суда да се
не води истрага и да кандидат није
кажњаван, уверење о здравственом
стању. Документација која се предаје
по огласу се не враћа кандидатима.

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БОЈНИК

16205 Бојник, Трг слободе 2
тел. 016/821-214, лок. 116

Референт за сеоски туризам
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела за
која се кривично гоњење предузима
по службеној дужности, оспособљеност за рад на рачунару и радно
искуство од најмање 1 године.

Сарадник за израду
промотивног материјала
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела за
која се кривично гоњење предузима
по службеној дужности, познавање
сниматељских и фоторепортерских
послова и радно искуство од најмање
1 године на сниматељским и фоторепортерским пословима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат је обавезан да приложи следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој
стручној спреми; фотокопију уверења
о држављанству; фотокопију извода
из матичне књиге рођених; уверење
да није осуђиван; уверење да се против њега не води прекршајни поступак; уверење о здравственом стању.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Лице
овлашћено за пружање информација
је директор Гордана Анђелковић.
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2. Послови борачкоинвалидске заштите
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
правник, 6 месеци радног искуства и
положен државни стручни испит за
рад у органима државне управе.

3. Шеф трезора
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
виша економска школа, три године
радног искуства и положен државни
испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове прописане чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност (за кандидата
који буде изабран), да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву на оглас кандидат је
обавезан да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ о радном
искуству у струци (потврда или други акти из којих се може утврдити на
којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено), оверену фотокопију доказа о положеном државном
стручном испиту (за радна места под
ред. бр. 2 и 3), оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (што се доказује уверењем
издатим од надлежног суда), оверену
фотокопију радне књижице. Достављену документацију Општинска управа
задржава у својој архиви. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење
пријава је 8 дана и исти почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Кандидати који
конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место са траженим документима за
то радно место. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Бојник, Трг слободе 2-4, 16205 Бојник или
предати писарници Општинске управе
Општине Бојник, са назнаком: „За јавни оглас“.

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

Ниш

ОПШТИНА КРУПАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Ликвидатор за месне
заједнице

Послови евиденције и
извршења

15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/681-125, 681-101

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл.
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05),
кандидат треба да испуњава и посебне услове: ВШС економске струке,
једна година радног искуства, положен испит за рад у органима државне
управе.

Рачуновођа за месне
заједнице
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл.
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05),
кандидат треба да испуњава и посебне услове: ССС економске струке,
шест месеци радног искуства, положен испит за рад у органима државне
управе.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење
о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе, извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење као доказ опште здравствене способности (после доношења одлуке о избору кандидата од
стране начелника Општинске управе
Крупањ), уверење о држављанству
и биографске податке са прегледом
кретања у служби, доказ о радном
искуству и доказе о испуњености других услова наведених у огласу. Доказ
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
Општинска управа Општине Крупањ
прибавиће службено од надлежног
Министарства унутрашњих послова
које располаже подацима из казнене
евиденције, али исто може прибавити
и лично кандидат. Пријаве са потребним документима слати на адресу
Општинске управе Општине Крупањ,
у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, са назнаком: „Оглас за пријем
у радни однос на неодређено време“, са називом радног места за које
се кандидат пријављује у Општинску
управу Општине Крупањ.

18000 Ниш, Николе Пашића 24
тел. 018/504-483

УСЛОВИ: виша стручна спрема (VI
степен стручне спреме), техничког,
правног или економског смера, стечена према прописима који су важили
до ступања на снагу Закона о високом
образовању из 2005. године, основне струковне студије првог степена
саобраћајног смера; најмање једна
година 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 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
фотокопију 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.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Матичар у Одељењу за
непривредне делатности и
општу управу
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
друштвеног смера, положен посебан
стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара. Лице треба да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 48/91, 44/98, 49/99,

34/01 и 39/02): да је држављанин РС;
да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да има прописану
стручну спрему; да није осуђивано за
кривично дело на безусловну казну
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Нови Сад

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“
21420 Бач, Бачка 4
тел. 021/770-167

Финансијски књиговођаблагајник

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне
спреме, економског смера, познавање
рада на рачунару, радно искуство 2
године на сродним пословима. Рок за
пријављивање је 15 дана.

Нови Пазар

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И
СТАРИЈЕ“
36300 Нови Пазар
Стевана Немање 198

Руководилац одељења
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајући степен образовања
и одговарајући академски назив
утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких
наука, специјалне едукације и рехабилитације,
социолошких,
политичких, економских или медицинских
наука и најмање три године радног
искуства.

Социјални радник
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне
спреме

Правник

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
правни факултет.

Радни терапеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме
економске струке, са или без радног
искуства.
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Неговатељица

Портир

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Кувар

Возач-аутомеханичар

7 извршилаца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме
(КВ).

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Сервирка

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Берберин
УСЛОВИ: III степен стручне спреме
(КВ).

Шивач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме
(КВ).

Пегларка-праља
УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Спремачица

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Радник на административнотехничким пословима
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме
друштвене струке, са или без радног
искуства.

Радник на пословима
набавке и складиштења
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме
(КВ).

Радник на финансијскорачуноводственим
пословима
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме
одговарајућих основних академских
студија у четворогодишњем трајању
из области економских наука, економског менаџмента и сродних наука.

КВ радник на одржавању
објекта и превозу хране и
корисника
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме
(КВ).
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2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме
(КВ).
ОСТАЛО: Одлука о избору кандидата ће се донети након доношења
решења надлежног државног органа
о испуњености услова за почетак рада
установе. Уз пријаву на оглас приложити: радну књижицу, лица која се
налазе на евиденцији НСЗ потврду да
се налазе на евиденцији незапослених, диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Изабрани
кандидати су пре закључивања уговора о раду дужни да доставе: лекарско уверење, доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора у трајању од најмање
од шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање наведених послова, уверење
суда да нису под истрагом и да се
против њих не води поступак. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве се
подносе поштом или лично на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање.

Нови Сад

КУЛТУРНОИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР „КИСАЧ“

21211 Кисач, Словачка 22
тел. 021/827-642
е-mail: kis.kusac@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Именовање ће након претходног поступка спроведеног у
Културно-информативном
центру
„Кисач“, извршити Скупштина Града Новог Сада. Поред општих услова
предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање из области
филолошке или педагошке и андрагошке науке, на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године; најмање седам година радног
искуства на одговарајућим пословима у области културног и уметничког
стваралаштва; знање словачког језика. Посебан услов: конкретан предлог
програма рада и развоја за мандатни
период од четири године.
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокпију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених
(нови образац-оригинал или оверена
фотокопија-не старији од 6 месеци);
доказ о радном искуству-потврда да
кандидат има најмање седам година
рада у области културног и уметничког стваралаштва, са овереном фотокопијом радне књижице; уверење
суда о некажњавању-да против њега
није покренута истрага, нити да је
подигнута оптужница (не старије од
6 месеци); краће биографске податке
са прегледом кретања у радном односу. Рок за пријављивање је 15 дана.
Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурсну комисију“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Пожаревац

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац
Др Војислава Дулића 10
тел. 012/223-082

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: да поседују високу
стручну спрему, завршен филозофски факултет (група за историју, група за етнологију-антропологију) или
правни факултет; да поседују радно искуство на истим или сличним
пословима од најмање пет година;
да су у раду показали организаторске
и пословне способности; да поседују
способност тимског рада и психофизичке способности; положен стручни
испит или обавеза да положе стручни
испит; да нема законских сметњи за
именовање за директора; кандидати
су дужни да предложе програм рада и
развоја Архива као саставни део конкурсне документације.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати обавезно прилажу: CV или кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
(оверену у суду или општинској-градској управи); оверену фотокопију
радне књижице; извод из матичне
књиге рођених (нови образац-оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци); уверење о
држављанству (не старије од шест
месеци); уверење надлежног суда да
се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности
(не старије од месец дана); уверење
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надлежног МУП-а да кандидат није
Смедерево
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од
месец дана); уверење да кандидаМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИПЕ
ту није престајао радни однос због
11310 Липе, Маршала Тита бб
теже повреде обавеза и дужности из
тел. 026/771-298
радног односа; лекарско уверење са
утврђеним психофизичким способДомар
ностима (не старије од шест месена одређено време
ци); уверење о положеном стручном
испиту (оверену фотокопију); проУСЛОВИ: минимум средња стручграм рада и развоја Историјског архина спрема - III степен стручне спрева Пожаревац. Изборни поступак ће
ме, за обављање домарских послова
се спровести само међу кандидатиу Дому културе у Липама; рад је на
ма који испуњавају све услове јавног
терену и обухвата обављање комуконкурса за избор директора. Управналног уређења села по налогу МЗ
ни одбор Историјског архива ПожаЛипе; поседовање возачке дозворевац извршиће избор кандидата у
ле „Б“ категорије; да кандидат није
року од 30 дана од дана завршетка
осуђиван; да није старији од 35 годијавног конкурса и предлог доставити
на, пол мушки, са пребивалиштем на
оснивачу ради именовања директора.
територији Липа, због карактерисКандидати који испуњавају опште и
тика посла. Пријава мора да садржи
посебне услове јавног конкурса подосновне податке о кандидату, копију
носе пријаву са наведеном докумендипломе и доказ о неосуђиваности.
тацијом по јавном конкурсу, лично
Рок за пријаву је 8 дана од дана објаили достављањем поштом, у затворевљивања у публикацији „Послови“.
ној коверти, препоручено, на адресу:
Историјски архив Пожаревац, Управни одбор, Др Војислава Дулића 10, Друштвена одговорност
Шабац
12000
Обука
заПожаревац, са назнаком: „За
јавни конкурс за избор директора“.
активно
У пријави на јавни конкурс обавезно ПРИОРИТЕТИ
ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
У
тражење
се наводи име и презиме кандидата,
ОПШТИНСКА УПРАВА
име једног родитеља, ЈМБГ, адреса ЗАПОШЉАВАЊУ
15220 Коцељева, Немањина 74
посла
пребивалишта, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, број
Референт за пореску
телефона, досадашње радно и стручконтролу
но искуство кандидата. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV
објављивања у публикацији „Послостепен, економског смера, 1 година
ви“. Неблаговремене, недопуштене,
радног искуства у струци, положен
некомплетне и непотпуне пријаве и
стручни испит за рад у државним
пријаве уз које нису приложени сви
органима.
потребни докази на тражени начин
неће се узимати у разматрање и биће
Стручни послови за јавне
одбачене закључком против кога
служба
се може изјавити жалба, али Национална
она
набавке
не задржава извршење закључка.
за запошљавање
Додатне информације могу се добити
УСЛОВИ: виша стручна спрема-VI стена број телефона: 012/223-082.
пен, правног смера, 1 година радног
искуства у струци, положен стручни
испит за рад у државним органима.

е чека,
тражи
П р о ку п љ е

Програми
Аналитички и послови
координације у области
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
привреде
–
„РАКА ДРАИНАЦ“ приправништва
18420 Блаце, Краља Петра I 13
висока стручна спрема-VII
тел. 027/371-674
знањеУСЛОВИ:
у пракси
степен,
економски факултет, положен стручни испит за рад у државним
органима.

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити
именовано лице које поред законом
а служба
прописаних општих услова испуњаљавањева и следеће услове: VII/1 степен
стручне спреме, филолошки или други факултет друштвеног смера, са
најмање 3 године радног искуства у
струци, да нема законских сметњи за
његово именовање.

центри
З

Општи послови из области
пољопривреде, шумарства и
водопривреде

Шанса за
УСЛОВИ: средња стручна спремамладе
IV степен, пољопривредног смера,
1 година радног искуства у сртуци, положен стручни испит за рад у
државним органима.

Послови матичара за
матична подручја:
Коцељева, Зукве,
Бресница, Мали Бошњак
и Љутице до 15.05.1946. и
административно-технички
послови за МЗ
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких
наука,
односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године
друштвеног смера, положен посебан
стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, 1 година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у
државним органима или правосудни
испит.

Нормативно-правни послови
за органе Општине и њихова
радна тела
УСЛОВИ: виша стручна
спрема-VI
стеНационална
служба
пен, правног смера, 1 година радног
заположен
запошљавање
искуства у струци,
стручни
испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Пријаве по огласу слати на
горенаведену адресу, са назнаком:
„За оглас“. Уз пријаву кандидати су
дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова
(доказ о школској спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци, доказ о радном
искуству у струци, доказ о положеном
државном стручном испиту и уверење
да лице није осуђивано 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,
издато од надлежне полицијске управе - не старије од 6 месеци, а изабрани кандидат по извршеном избору и
лекарско уверење). Пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у Општинској управи или суду,
као и неблаговремене пријаве, неће
се разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и| субвенције
(за| запошљавање)
02.05.2012.
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ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ
15220 Коцељева, Немањина 74

Референт за саобраћај и
путеве
УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV
степен, саобраћајне и друге техничке струке, 1 година радног искуства
у струци, положен стручни испит за
рад у државним органима. Пријаве по
огласу слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За оглас“. Уз пријаву
кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних
услова (доказ о школској спреми,
извод из матичне књиге рођених,
уверење и држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци, доказ
о радном искуству у струци, доказ о
положеном државном стручном испиту и уверење да лице није осуђивано 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, издато од надлежне полицијске управе - не старије од
6 месеци, а изабрани кандидати по
извршеном избору и лекарско уверење). Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или у фотокопији овереној у Општинској управи или суду, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

В р аДруштвена
ње
одговорност

ДОМ КУЛТУРЕ
„АБДУЛА КРАШНИЦА“

17523 Прешево, 15. новембар 90
тел. 017/660-326

Администратор-благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и
да нема законских сметњи за заснивање радног односа. Уз пријаву доставити: диплому о стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и
уверење да кандидат није под истрагом или да се против њега не води
кривични поступак.

БИБЛИОТЕКА
„МЕХМЕТ ЈУСУФИ“

17523 Прешево, Маре Лончар бб
тел. 017/661-230

Виши референтбиблиотекар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвено-техничког смера и да
нема законских сметњи за заснивање
радног односа. Уз пријаву доставити:
диплому о завршеној школи, извод из
матичне књиге рођених и уверење
да кандидат није под истрагом или
осуђиван за дело које би га чинило неподобним за заснивање радног
односа.

Шабац

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

15350 Богатић, Мике Витомировића 5

Национална служба

ИНФОРМАТИВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ПРИОРИТЕТИ
У
„ПРЕШЕВО“

Референт заза запошљавање
административно-техничке
и финансијске послове

Новинар-модератор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња стручна спрема или гимназија, стручна оспособљеност у економско-финансијској струци, најмање
три године радног искуства на истим
или сличним пословима.

ЗАПОШЉАВАЊУ
17523 Прешево,
15. новембар 90
тел. 017/668-503

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, смер новинарство и да нема
законских сметњи за заснивање радног односа. Уз пријаву доставити:
диплому о завршеном факултету,
извод
из матичне
књиге рођених и
Национална
служба
уверење
да кандидат није осуђиван
за запошљавање
или да се против њега не води кривични поступак.

Програми
приправништва
Обука– за
знање у пракси
активно
тражење
посла

Шанса за
младе
14

Књижничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња стручна спрема или гимназија.
ОСТАЛО: Поред посебних услова,
кандидати треба да испуњавају и
опште услове: да су држављани Репбулике Србије, да су пунолетни, да
нису осуђивани за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које
их чини неподобним за обављање
Шанса
за младе
послова
у јавној
установи. Пријаве
са доказима о испуњавању општих и
посебних услова доставити лично или
поштом, на горенаведену адресу.

Школа је знање,
посао је занат
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Зрењанин

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

23210 Житиште, Цара Душана 15

Статистичко-евиденциони
послови у пољопривреди
и закуп пољопривредног
земљишта у државној
својини
у Одељењу за привреду,
урбанизам, путну привреду,
комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Општинске управе Житиште

УСЛОВИ: посебни услови: VII/1 степен школске спреме, пољопривредни факултет, агроекономски одсек,
положен стручни испит за раднике органа државне управе и 5 година радног искуства. Кандидат треба
да испуњава следеће опште услове
прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима:
да је држављанин Републике Србије,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у
државном органу, да испуњава друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Уз
пријаву доставити: доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству,
уверење о општој
здравственој
споСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
собности (лекарско уверење), уверење да кандидат није под истрагом,
односно кажњаван, извод из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за рад у државном органу, доказ о
радном искуству (оверена фотокопија
радне књижице). Пријаве са документацијом достављају се у року од
8 дана од дана објављивања огласа,
на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас“ и назнаком радног места за које се подноси пријава.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

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

Трговина и услуге

Трговина и услуге
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за
рад у СР Немачкој
Послодавац: Луксузни хотел на обали језера Тегерн (југ Баварске)
Место рада: Баварска, СР Немачка

Собарица - спремачица
4 извршиоца

Опис посла: послови собарице - спремачице у хотелу.
Образовање: без обзира на врсту и
ниво образовања.
Посебна знања и вештине: обавезно знање немачког језика - Б1 ниво;
уредан и пријатан наступ; педантно и
самостално обављање посла; пожељно је радно искуство на пословима
собарице - спремачице у хотелу. Плата: 1.650€ бруто.

Конобар у ресторану хотела
3 извршиоца

Опис посла: послови пружања услуге гостима, како при сервирању јела,
тако и при служењу пића и вина;
ефикасна и педантна услуга; посвећеност гостима и спремност да се
испуне њихове жеље и потребе.
Образовање: без обзира на врсту и
ниво образовања.
Посебна знања и вештине: обавезно знање немачког језика - виши
ниво (Ц1 ниво); пожељно је познавање енглеског; познавање других
страних језика је предност; пријатан
наступ, љубазност, уредност, поузданост, комуникативност, културно
опхођење, стрпљивост и толератност, вештина гостопримства и способност пружања продајно оријентисане услуге, флексибилност и
способност рада у тиму, способност
ефикасног самосталног рада, способност контроле при пружању услуге у
стресним ситуацијама, спремност да
се у одређеним ситуацијама остане
на послу и после краја радног времена.
Радно искуство: неопходно је радно
искуство на пословима конобара у
ресторану.
Остали услови рада: плата је 1.650€
- 1.900€ бруто, у зависности од искуства и способности.
Остале информације за оба радна места:
Врста радног односа: на одређено време (1 година), са могућношћу заснивања радног односа на
неодређено време.

Остали услови рада:
- хотел помаже при проналажењу
смештаја у околини
- могућност исхране у хотелу уз партиципацију од 2.87€ дневно
- дужина радног времена 8h дневно,
40h недељно
- трошкове пута сносе сами кандидати.
Потребна документација:
- радна биографија/CV на немачком
језику (са фотографијом, контакт
подацима и подацима о траженим
искуствима и знањима)
- пропратно писмо на немачком
језику
- пожељно је приложити сертификате, препоруке, уколико их кандидат поседује.
Начин конкурисања:
Документацију
доставити
путем
поште, на адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за
посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком
«За конкурс: Хотел у Баварској (СР
Немачка), назив радног места: _ _ _
_ _ “.
Конкурс је отворен до 18.05.2012.

TRANS TRADE KOSTIĆ
32000 Чачак, Коњевићи бб
тел. 032/461-085

Возач у међународном
саобраћају
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на занимање,
положен возачки испит „Е“ категорије, пожељно знање енглеског језика, радно искуство у међународном
саобраћају од 2 године (возач камиона). Заинтересовани кандидати могу
да се јаве Снежани Костић, на горенаведени број телефона, а пријаве
могу слати на e-mail: ttkostic@open.
telekom.rs.

Шеф транспорта
на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, саобраћајне струке-дипл.
инж. саобраћаја, обавезно знање
енглеског
језика-средњи
ниво,
пожељно знање немачког језика,
радно искуство у транспортној фирми
од 3 године. Заинтересовани кандидати пријаве могу слати искључиво
на e-mail: ttkostic@open.telekom.rs.
ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне
радних места.

СЗ ФРИЗЕРСКА РАДЊА
ЗА МУШКАРЦЕ
АНДРИЋ СВЕТЛАНА

11000 Београд, Голсвортијева 37
тел. 064/2574-705

Фризер
УСЛОВИ: од II до IV степена стручне спреме у било ком занимању, са
радним искуством најмање годину
дана, пожељно женско-мушки фризер. Замена лица по програму. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

SIMPLEX DОО

21235 Темерин, Новосадска 72
тел. 021/6257-910

Трговац магационер

за продају и пласман резервних
делова теретних моторних
возила, рад у магацину у
пословном огранку Simplex 3
Параћин, Царице Милице 46

УСЛОВИ: минимум III степен стручне
спреме (трговачка, саобраћајна или
техничка школа, машински смер);
2 године радног искуства на истим
или сличним пословима; искуство у
раду са програмима за препознавање
резервних делова; основно познавање рада на рачунару; изражена
склоност ка пословима трговине и за
рад у магацину; возачка дозвола најмање „Б“ категорије; изражена посвећеност послу, комуникативност и
спремност за тимски рад; да кандидат
није кажњаван и да се против њега
не води кривични поступак; предност ће имати кандидати са радним
искуством на пословима везаним за
одржавање теретних моторних возила, као и продаје резервних делова
тог програма, рад у магацину. Пријаве слати на адресу: DOO „Simplex“,
Огледна поља 1б, 21233 Ченеј или на
е-mail: slobodanka.stojanovic@simplex.
cо.rs. Контакт особа: Слободанка
Стојановић, тел. 021/6257-910. Биће
контактирани само кандидати који
уђу у ужи избор. Конкурс је отворен
до 31.05.2012. године.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентску
предност
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ЈКП „ИЗВОР“

15225 Владимирци, Светог Саве 25

Шеф службе наплате и
возног парка
Инкасант
УСЛОВИ: Поред општих услова из
члана 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и посебне услове:
IV степен стручне спреме, било ког
смера. Уз пријаву приложити: кратку
биографију, адресу и контакт телефон, оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној стручној спреми. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или доставити лично.
По завршеном огласу на разговор ће
бити позвани кандидати који уђу у
ужи избор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

АLMAKS SECURITY SYSTEMS DOO
11000 Београд, Васе Чарапића 3
тел. 011/2852-606
е-mail: srosandic@аlmaks.rs

Менаџер за бригу о
корисницима
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
саобраћајне струке, са најмање две
године радног искуства у друмском
саобраћају или IV степен стручне
спреме, саобраћајне струке, са радним искуством од најмање четири
године у друмском саобраћају, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, познавање рада на рачунару,
знање енглеског језика. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.

ПЕКАРА „БАНИЦА“

11000 Београд, Невесињска 6
тел. 062/351-643

Пекар

DOO „IC CERTIFICATION
CENTER“

ДОО „ЈВЈВ“

Стручни сарадникруководилац квалитета

Књиговођа-аналитичар

21000 Нови Сад, Школска 3
тел. 021/544-028
е-mail: zoran.mijakovac@institut.cо.rs

рад у Сектору за сертификацију

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у било ком занимању;
положен курс за аудитора за ISO
9001:2008; возачка дозвола „Б“ категорије; знање рада на рачунару и
енглеског језика; положен стручни
испит; пожељно радно искуство на
пословима управљања квалитетом,
пробни рад 3 месеца.

DОО „DELCO“

21000 Нови Сад, Радничка 16
тел. 021/6352-841
е-mail: delco@nscable.net

Финансијски књиговођа
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне
спреме, економског смера, одлично
познавање рада на рачунару и пакета МS Оffice, Internet Еxplorer, Оutlook
Еxpress, пожељно познавање програма Buissnes Soft и књиговодствених
програма, познавање ПДВ и прописа
из радних односа; возачка дозвола
„Б“ категорије, знање енглеског језика; пожељно положен стручни испит
за овлашћеног књиговођу; радно
искуство најмање 5 година у књиговодству и финансијском пословању
привредног друштва (ДОО), управљање финансијама и познавање
прописа у области радних односа,
пробни рад 3 месеца. Рок за пријављивање је до 05.05.2012. године.

АД „ХЛЕБ“

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

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, важно је да кандидат има радно
искуство. Предвиђен је пробни рад
од месец дана, рад у сменама, обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до
попуне радних места.

Грађевинарство
и индустрија
PMC АUTOMOTIVE DOO

34000 Крагујевац, Милоја Павловића 9
e-mail: јоb@pmcаutomotive.com

Радник у сектору
одржавања/производње
10 извршилаца

УСЛОВИ: III/VI степен стручне спреме, механичар; алатничар; електричар; електроничар; CNC оператер;
VI степен стручне спреме, информатичар, радно искуство најмање 3
године. Ако сте динамични, вредни, имате жељу да учите и да учите
друге, своју пријаву пошаљите електронском поштом на e-mail: јоb@
pmcаutomotive.com или поштом на
горенаведену адресу, најкасније до
15.05.2012. године. Само кандидати
који уђу у ужи избор биће контактирани.

ТECHNOCOVERING DОО

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани економиста, дипломирани комерцијалиста или дипломирани менаџер; радно искуство 12 месеци; возачка дозвола „Б“ категорије;
знање рада на рачунару; пожељно
знање страног језика.

Бравар-варилац за послове
варења и резања гвожђа

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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УСЛОВИ: најмање IV степен стручне
спреме, економског смера; две године радног искуства на сличним или
истим пословима у трговинској делатности; добро знање рада на рачунару (нарочито МS Оffice); познавање
енглеског језика, пробни рад 3 месеца. Оглас је отворен до попуне радног места.

Референт за комерцијалне
послове
на одређено време 5 месеци
3 извршиоца

Продавац

21000 Нови Сад
Булевар војводе Степе 12
тел. 021/6417-811
е-mail: knjigovodstvо@corpjvjv.com

| Број 463-464 | 02.05.2012.

Национална служба
за запошљавање

24000 Суботица, Максима Горког 11
тел. 063/899-16-21

на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
КВ бравар или КВ варилац, 12 месеци
радног искуства на траженим пословима, возачка САЈМОВИ
дозвола „Б“ЗАПОШЉАВАЊА
и „Ц“ категорије, пробни рад 1 месец, могућност обуке у иностранству. Пријаве
(CV) слати на e-mail: recruitment@
technocovering.com. Рок за пријављивање је 20 дана од дана објављивања
огласа.

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

Грађевинарство и индустрија

„КЛИМА-ТЕХНИКА 012“ ДОО

„GEOGIS & MAP“

Друштвена
одговорност
12000 Пожаревац,
Хајдук Вељкова
170
АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
тел. 064/8985-934
Национална служба
УСЛУГЕ
e-mail: klimatehnika012@yahoo.com
за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ У
32000 Чачак, Рајићева
21
тел.
063/412-994,
032/221-578
ЗАПОШЉАВАЊУ
Монтажер вентилационих
e-mail: geogismap@sezampro.rs
система
10 извршилаца
Опис посла: монтажа вентилационих
система и уређаја.
Место рада: СР Немачка (уговор о
раду се потписује у Србији са горенаведеним послодавцем, који по потписивању уговора раднике упућује на
служба
рад Национална
у СР Немачку).

за запошљавање

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (машински смер-монтажер
вентилационих система), рад је на
неодређено време, пожељно је радно
искуство од две године.

Програми
приправништва
–
ОСТАЛО: рад је на терену, обезбеђен
превоз, обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај
(ближе инфомације
знање
у пракси

о условима рада у иностранству, у
директном контакту са послодавцем).
Конкурс је отворен до попуне радних
места. Заинтересовани кандидати
се на горенаведени број телефона,
односно слањем пријаве на e-mail,
обраћају особи за контакт: Јовану
Стојановићу.

Шанса за
младе

АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/6615-556
е-mail: bozidar.gazdic@еlektroporcelan.com

Технолог у производњи
електропорцелана

ПРАВИ
на одређено
12 месеци
У време
служби
ОДГОВОРИ
НА
УСЛОВИ: VIIклијената
степен стручне спреме,
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
завршен
технолошки
факултет-дип-

ломирани инжењер технологије за
неметале, знање енглеског језика.

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
на одређено време 12 месеци
3 ВАШЕ
извршиоцаЗАХТЕВЕ
Инжењер у производњи
електропорцелана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани машински инжењер
за производно машинство, знање
енглеског језика.
ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне
радних места.
Национална служба
за запошљавање

Дипломирани инжењер
геодезије

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
КОНЦЕРН „ФАРМАКОМ
М.Б.“
ШАБАЦ ЛИВНИЦА
„ПОЖЕГА“ АД ПОЖЕГА
Пожега, Бакионичка 14
тел. 031/3716-025

Шеф производње
за рад у Пожеги

Опис посла: шеф производње одливака од композитног материјала.

за рад у Чачку

Опис посла: послови дипломираног
инжењера геодезије.
УСЛОВИ: VII степен, диплoмирани
инжењер геодезије, радно искуство
је небитно. Смештај је обезбеђен,
пожељна возачка дозвола „Б“ категорије (није услов), пожељно познавање AutoCAD-a (није услов). Радно
време: 8 сати дневно, теренски рад
(више се ради у канцеларији), пробни
рад од 3 месеца; у обзир може доћи
и приправник (лице без радног искуства), лиценца инжењерске коморесамо ако Шанса
лице имазарадно
искуство у
младе
VII степену. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани
кандидати треба да се на горенаведене бројеве телефона обрате особи за
контакт: Јели Иванов.

Школа је знање,
посао је занат

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ,
Обуке и субвенције (за
запошљавање)И
ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
БОЈНИК
16205 Бојник, Трг слободе 3
тел. 016/821-150

УСЛОВИ:
инжењер
машинства
или технологије (минимум VI степен), обавезно знање немачког или
енглеског језика-виши ниво, пожељно познавање рада на рачунару,
пожељна возачка дозвола „Б“ категорије, најмање 3 године радног искуства у струци.

САЈМОВИ
за рад у Пожеги
ЗАПОШЉАВАЊА
Технолог у производњи

Опис посла: руководилац производње
одливака од композитног материјала.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: инжењер машинства или
технологије (минимум VI степен).
знање немачког или енглеског језика-виши ниво, пожељно познавање
рада на рачунару, најмање 3 године
Национална служба
радног искуства у струци.

за запошљавање

ОСТАЛО: Радно време: 8 сати дневно; пробни рад од 3 месеца; могућност обезбеђеног смештаја. Конкурс
је отворен до попуне радних места.
Заинтересовани кандидати треба
да се на горенаведени број телефона обрате особи за контакт: Николи
Шојићу.

Друштвена
„ГОША“ Ф.С.O.
AД
одговорност
СИМИЋЕВО

Симићево, Индустријска 5
тел. 012/255-201, 255-202, 255-203, 255-204
е-mail: office@gosa.rs

Људи су
мера успеха
5 извршилаца

Референт за уређење
и одржавање јавних
површина и расвете

Дипломирани машински
инжењер

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне
спреме, инжењер техничких струка или смерови техничких средњих
школа, 1 година радног искуства.
Све информације о огласу могу се
добити на број телефона: 016/821150 или писаним путем на адресу:
ЈП Дирекција за путеве, грађевинско
земљиште и изградњу Општине Бојник, канцеларија бр. 17, трећи спрат,
Трг слободе 3, 16205 Бојник.

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања

Опис посла: конструктивно-технолошка производња и контрола квалитета.
Место рада: Симићево (Општина
Жабари, код Велике Плане).
УСЛОВИ: дипломирани машински
инжењер - VII/1 степен, енглески или
немачки језик-виши ниво (активно
знање), радно искуство је небитно;
пожељни приправници.
ОСТАЛО: Обезбеђен превоз до 30 км
удаљености од места рада, обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад 3 месеца, пуно радно време.
Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати
треба да се на горенаведене бројеве
телефона обрате oсоби за контакт:
Владимиру Јоцићу или своје пријаве
пошаљу мејлом.
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Mедицина
и пољопривреда
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И
ТУБЕРКУЛОЗУ

11000 Београд, Прешевска 33
тел. 011/2412-486, 3811-818

Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа, општег смера, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу
документацију (у оригиналу или оверене
фотокопије): диплому, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству. Рок за доставу пријава је 8 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Особа за
контакт: Снежана Радовић, број телефона: 011/3811-818.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место,
за рад у СР Немачкој:
Послодавац: St Georg Klinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Thüringen, SR
Nemačka

Специјалиста
неуропсихијатрије/
лекар опште медицине
на специјализацији из
неуропсихијатрије

Потребна
документација:
радна
биографија/CV са фотографијом на
немачком језику (са контакт подацима и подацима о траженим знањима,
пожељно је имати сертификат/уверење о положеном курсу немачког
језика); пропратно писмо на немачком језику; фотокопија дипломе
медицинског факултета; фотокопија
уверења о положеном специјалистичком испиту-за лекаре специјалисте
или доказ о току специјализације из
тражених области.

Начин конкурисања: Документацију доставити поштом, на адресу:
Национална служба за запошљавање, Одељење за посредовање у
запошљавању, Дечанска 8/V, 11000
Београд, са назнаком: „За конкурс:
кардиолог-СР Немачка“. Некомплетне пријаве неће бити разматране.
Рок трајања конкурса: до 31.05.2012.
године.

Начин конкурисања: Документацију доставити поштом, на адресу:
Национална служба за запошљавање, Одељење за посредовање у
запошљавању, Дечанска 8/V, 11000
Београд, са назнаком: „За конкурс:
неуропсихијатар-СР Немачка“. Некомплетне пријаве неће бити разматране. Рок трајања конкурса: до попуне
радног места.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ
ДЕДИЊЕ“

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место,
за рад у СР Немачкој:
Послодавац: St Georg Klinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Thüringen, SR
Nemačka

Специјалиста кардиологије
(интервентни кардиолог)
на неодређено време (пробни
рад 6 месеци)
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте интервентног кардиолога.

на одређено време од 2 године
(пробни рад 6 месеци), са
могућношћу заснивања радног
односа на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије;
знање немачког језика-средњи ниво
(минимум Б1 ниво, пожељан Б2);
стручни испит; лиценца пожељна.

Опис посла: послови лекара специјалисте неуропсихијатрије.

Радно искуство: неопходно је да
лекар зна самостално да врши катетеризацију, уградњу стентова, Ехо и
осталу кардиолошку дијагностику.

УСЛОВИ: специјалиста неурологије,
специјалиста психијатрије, специјалиста неуропсихијатрије или лекар
опште медицине на специјализацији
из неурологије/психијатрије/неуропсихијатрије; знање немачког језика-минимум Б1 ниво, пожељан Б2;
пожељно основно знање рада на
рачунару (Wоrd, Еxcel); стручни испит
за лекаре специјалисте.
Радно искуство: пожељно 1-2 године
започете специјализације (за лекаре
опште медицине).
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана
и новчани приход од 400 € до завршетка Б2 нивоа немачког језика (најдуже 6 месеци), након тога се заснива
радни однос на 2 године са платом од
4.100 € бруто; дужина радног времена: 8 часова дневно; рад у сменама.
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ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана; основна плата је 4.100 € бруто,
а повећава се у договору са послодавцем (у зависности од искуства и
вештине лекара); дужина радног времена: 8 часова дневно; рад у сменама; ноћни рад; могу конкурисати и
лекари који су у пензији.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику (са
фотографијом, контакт подацима и
подацима о траженим искуствима и
знањима, пожељно је имати сертификат/уверење о положеном курсу
немачког језика); пропратно писмо на
немачком језику; фотокопија дипломе медицинског факултета преведена
на немачки језик; фотокопија уверења о положеном специјалистичком
испиту преведена на немачки језик.
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11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Клинички психолог
УСЛОВИ: филозофски факултет, специјалистички испит (VII/2 степен),
знање страног језика, једна година
радног искуства. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе следеће
доказе о испуњености услова: оверену копију дипломе; оверену копију
уверења о положеном специјалистичком испиту, краћу биографију са пропратним писмом. Пријаву доставити
на наведену адресу Клинике или лично архиви установе, Јована Мариновића 4.

ИНСТИТУТ ЗА
НЕОНАТОЛОГИЈУ

11000 Београд, Краља Милутина 50
тел. 011/3630-121

Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
медицинска сестра педијатријског
или општег смера, положен стручни испит. Предвиђен је пробни рад
од 3 месеца. Заинтересовани кандидати подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверене фотокопије
сведочанстава за све разреде средње
школе; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; потврду-уверење од Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног стручног
испита, препоруку или карактеристику рада од последњег послодавца;
фотокопију личне карте; фотокопију
уверења о држављанству; фотокопију извода из матичне књиге рођених и кратку биографију (молба-CV).
Избор кандидата вршиће се на основу
одлуке комисије за пријем.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
ПАРАЋИН

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

Виши медицински техничаринструментар

Медицински техничар

Физиотерапеут

35250 Параћин, Мајора Марка бб
тел. 035/573-198

на одређено време
2 извршиоца

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/2642-831

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
медицинска школа, смер за опште
техничаре, положен стручни испит
за звање медицински техничар, шест
месеци радног искуства у струци.
Кандидат је дужан да уз пријаву на
оглас приложи и следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи - медицински техничар општег смера; фотокопију потврде о положеном стручном
испиту за звање медицински техничар; кратку биографију са адресом и
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеВозач санитетског возила
ног рока и без потпуне документације
на одређено време
неће се узимати у разматрање.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.
Спремачица
Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на оглас са кратком биограУСЛОВИ: основна школа. Кандидат је
фијом, извод из матичне књиге рођедужан да уз пријаву на оглас прилоних, диплому о завршеној школи и
жи и следећу документацију: фотосва три сведочанства, фотокопију
копију дипломе о завршеној основној
радне књижице, фотокопију возачшколи и кратку биографију са адреке дозволе „Б“ категорије, потврду
сом и контакт телефоном. Пријаве се
подносе поштом на наведену адресу
да нису кривично гоњени и осуђиваболнице. Пријаве поднете мимо ознани. Приложити фотокопије тражених
ченог рока и без потпуне документадокумената.
ције неће се узимати у разматрање.
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа, смер
инструментар,
положен
стручни
испит. Заинтересовани кандидати
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; извод из матичне
књиге рођених, диплому о завршеној
вишој медицинској школи, уверење о
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице. Приложити
фотокопије тражених докумената.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

ОСТАЛО: За наведена радна места, кандидати су дужни да приликом
САЈМОВИ
заснивања радног односа доставе
лекарско
уверење о способности за
ЗАПОШЉАВАЊА
рад. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и
документа којима се доказује испуњеНАЈКРАЋИ ПУТ
ност услова конкурса, донети лично у
писарницу
Здравственог
ДО
ПОСЛА центра или
послати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос“.
Неблаговремене,
Национална
служба као
и пријаве саза
непотпуном
или неодгозапошљавање
варајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршеном конкурсу
предата документа се неће враћати
кандидатима.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Физички радник у вешерају
УСЛОВИ: основна школа. Кандидат је
дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној основној
школи и кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се
подносе поштом на наведену адресу
болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за физиотерапеуте,
положен стручни испит. Уз пријаву
поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи, смер физиотерапеут, оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију
дозволе за рад-лиценце, радну биографију. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања, поштом
на наведену адресу или лично у
писарницу Дома здравља.

АПОТЕКА БОР

19210 Бор, Николе Коперника 2-4
тел. 030/444-135
е-mail: aubbor2@open.telekom.rs

Чистачица

на одређено време због
повећаног обима посла, у
трајању од 3 месеца, за рад
у организационој јединици
Апотека - Дом здравља у Бору

УСЛОВИ: осмогодишња школа-НК
радник. Рок за подношење пријава
је 8 дана, почев од дана објављивања на сајту Министарства здравља
и оглашавања у публикацији „Послови“. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом, оверену фотокопију
дипломе о завршеној осмогодишњој
школи. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За оглас“. Број телефона
за информације: 030/444-135, е-mail:
aubbor2@open.telekom.rs.

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛО ЦРНИЋЕ

ЗУБОТЕХНИЧКА
Обуке и субвенције
ЛАБОРАТОРИЈА
за запошљавање
„М ПЕШИЋ“

12311 Мало Црниће, Стишка бб

11000 Београд, Краља Милутина 42/15
тел. 065/9003-636
е-mail: belgradedentallab@gmail.com

Унапредите
Зубни техничар
своје
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
пословање
зубни техничар-моделација,
обрада

и синтеровање металокерамичких и
безметалних круница и мостова, радно искуство од 3 до 5 година, положен стручни испит. Кандидати који
уђу у ужи избор мораће да демонстрирају своје знање на конкретном
радном моделу зуба. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Медицински техничар

на одређено време од 6 месеци

Опис послова: узима потребне податке о пацијентима, припрема пацијента за преглед; по потреби врши тријажу болесника према болестима и
према лекару; по налогу лекара даје
одговарајућу терапију; врши наплату и фактурисање пружених услуга;
води потребну медицинску и другу
документацију, води рачуна о стерилности материјала и средстава за рад;
обавља и друге послове из домена
своје струке, а по налогу непосредног
руководиоца.
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Медицина и пољопривреда

УСЛОВИ: Поред законом прописаних
услова за заснивање радног односа,
потребно је испуњавати и следеће
услове: завршена средња медицинска школа општег смера и положен
стручни испит. Уз пријаву на оглас
доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и извод из
матичне књиге рођених (не старији
од шест месеци) или оверену фотокопију. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем медицинског техничара“.

ДОМ ЗДРАВЉА РАЖАЊ
37215 Ражањ, Партизанска 145
тел. 037/841-663

Доктор стоматологијеспецијалиста превентивне
дечје стоматологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста превентивне дечје
стоматологије. Уз пријаву доставити
(у оригиналу или у овереној фотокопији): диплому стоматолошког
факултета; уверење о положеном
специјалистичком испиту; оверену
фотокопију лиценце; извод из матичне књиге рођених; CV.

ДОМ ЗДРАВЉА
ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград
Христо Смирненски 2

Возач санитетског возила
у Служби за здравствену
заштиту одраслих
становника и запослених,
са хитном медицинском
помоћи, кућним лечењем
и стоматолошком
здравственом заштитом
Дома здравља Димитровград
на одређено време од 6 месеци,
због привременог повећања
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
завршена школа за КВ возаче. Уз
пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Оглас ће бити објављен
на веб-сајту Министарства здравља
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Републике Србије. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 14

Дипломирани биолог
заштите животне срединездравствени сарадник
за потребе Центра за
контролу и превенцију
болести
УСЛОВИ: завршен биолошки факултетдипломирани биолог заштите животне средине, положен стручни испит за
здравственог сарадника. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву
на оглас са кратком биографијом, доказ
о завршеном факултету-оверена фотокопија, доказ о положеном стручном
испиту-оверена фотокопија.

Правник

за потребе Службе за правне и
економско-финансијске послове

УСЛОВИ: завршена виша школа или
први степен високог образовања - правник, возачка дозвола за „Б“ категорију. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, доказ о завршеној
школи - оверена фотокопија, фотокопију возачке дозволе. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД
„СУБОТИЦА“ АД

11106 Суботица, Београдски пут 123
тел. 024/624-100
е-mail: vetzavod@vetzavod.com

Руководилац погона за
производњу чврстих
фармацеутских форми
(прашкова)
за рад у Српској Црњи

Опис посла: учестовање у свим технолошким операцијама израде фармацеутских производа, израда, увођење
и праћење развоја нових производа, израда стандардних оперативних
процедура и остале документације
у складу са националним законима,
правилницима и препорукама и ГМП и
ЕУ смерницама које регулишу производњу, складиштење и дистрибуцију
готових ветеринарских лекова: техничка, производна и валидациона документација, спроводи систем квалитета
у Погону за производњу.
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УСЛОВИ: висока стручна спрема из
области ветеринарске медицине за
лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини, као
и специјализација из области фармацеутске технологије, индустријске
фармације, најмање три године радног искуства у производњи лекова,
познавање енглеског језика (говорно-на високом нивоу; писано-на високом нивоу), одлично познавање рада
на рачунару (Windows, Интернет, МS
Оffice), поседовање возачке дозволе
„Б“ категорије, упорност, истрајност,
одговорност и усмереност ка постизању циља, организованост, амбициозност и склоност ка тимском раду;
место рада: Српска Црња. Радни однос
се заснива на одређено време. Молбе
доставити на горенаведену адресу или
на е-mail: vetzavod@vetzavod.com.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Стоматолошка сестра

за рад у Служби за стоматолошку
здравствену заштиту, на
одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер стоматолошка сестра,
положен стручни испит и лиценца. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, смер стоматолошки, оверену фотокопију потврде о
положеном стручном испиту, оверену
фотокопију дозволе за рад-лиценце,
радну биографију. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања, на наведену адресу или лично
у писарницу Дома здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ

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

Лекар специјалиста
гинекологије и акушерства
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
медицински факултет, специјалиста
гинекологије и акушерства; положен
специјалистички испит из гинекологије и акушерства; радно искуство на
пословима специјалисте гинекологије
и акушерства у трајању од годину
дана; познавање рада на рачунару.
За лекара специјалисту гинекогије
и акушерства који заснива радни
однос на неодређено време, предвиђен је пробни рад од три месеца.
Потребна документа: писана пријава на оглас са краћом биографијом
(CV), оверена фотокопија дипломе о
завршеном медицинском факултету,
оверена фотокопија решења-одлуке о нострификацији дипломе (ако је
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Наука и образовање

факултет завршен у иностранству, а
диплома издата на страном језику),
оверена фотокопија дипломе или
уверења о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним
ковертама, на горенаведену адресу,
Служби за правне и опште послове. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Оглас ће бити
објављен на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије.

Наука и образовање
ЗАКОН О
ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике
Србије.
Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим
услова из става 1 овог члана, лице мора
да има и доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1,
тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог
члана 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.

места Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених
кандиата. Пријаве на оглас са доказима о испуњености услова (пријава на
оглас, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у
оригиналу или у овереном препису и
не старије од 6 месеци), достављају
се на горенаведену адресу. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања.

Београ д

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ДАВОРИН ЈЕНКО“

11090 Београд, Мишка Крањца 7

Наставник клавира
Наставник италијанског
језика

са 88% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

Наставник солфеђа

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

Наставник клавира

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

Психолог-стручни сарадник
на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо
образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама и
Правилником о врсти стручне спреме наставника у ОМШ; 2. да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказ о стручној спреми
и држављанству (тач. 1 и 3), а доказ о
здравственој способности школи доставља кандидат који је изабран пре
закључивања уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Уз
пријаву се достављају оверене копије
докумената, не старије од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Руководилац ратарскоповртарске производње

КРИМИНАЛИСТИЧКО
ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Стручни сарадник
УСЛОВИ: мастер, најмање 1 година
радног искуства у одговарајућој области. Поред услова у погледу стручне
спреме, радни однос може засновати
лице које испуњава и следеће опште
услове: 1. да је држављанин Републике Србије; 2. да је пунолетно; 3.
да је здравствено способно за рад на
радном месту за које подноси пријаву; 4. да није осуђивано или да се
против њега не води кривични поступак за кривична дела која се гоне
по службеној дужности или за друга
кажњива дела која га чине неподобним за рад. Пре ступања на рад изабрани кандидат дужан је да се о свом
трошку подвргне лекарском прегледу
у Заводу за заштиту здравља радника органа унутрашњих послова, ради
утврђивања постојања здравствене
способности. Пријаве се достављају
на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву са биографијом кандидати
су дужни да доставе: доказе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених и уверење
да се против њих не води кривични
поступак за дела наведена под тач. 4
општих услова, које не сме бити старије од 6 месеци. Пријаве поднете по
истеку рока и пријаве без потребних
доказа неће се разматрати.

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

на Огледном добру
Пољопривредног факултета
„Радмиловац“

УСЛОВИ: пољопривредни факултетратарски смер, VII степен стручне
спреме; пуно радно време; избор се
врши по огласу (избор врши декан);
пробни рад је 3 месеца. Остали услови утврђени су Законом, Правилником о раду и Правилником о организацији и систематизацији радних

Доцент за ужу научну област
Социјална политика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
као и да кандидати испуњавају услове
предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08
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и 44/10) и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање доцента и Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду. Уз пријаву доставити: биографију; оверен препис дипломе; извод
из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; списак научних и
стручних радова и радове. Пријаве
на конкурс, са доказима о испуњености услова, доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ
ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Доцент за ужу научну област
Физичка хемија-биофизичка
хемија и динамика
неравнотежних процеса
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну
област Физичка хемијаелектрохемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука,
неосуђиваност за кривична дела из
члана 62 став 4 Закона о високом
образовању.

Асистент за област Физичка
хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија,
завршене мастер академске студије
са просечном оценом најмање 08,00.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и
Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити
Архиви Факултета на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МАШИНСКА ШКОЛА
„КОСМАЈ“

11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-227
Оглас
објављен
25.01.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.
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ОШ „ГРАБОВАЦ“

11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047

Наставник српског језика

за 95% радног времена, на
одређено време, за рад у
издвојеном одељењу у Дрену

собности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака.

Благајник

на одређено време ради замене
одсутне запослене, за рад у
матичној школи у Грабовцу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
стечен на основу завршене средње
економске школе или друге одговарајуће школе.

Наставник информатике и
рачунарства

Радник на одржавању
хигијене

Наставник српског језика

за 55% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутне запослене, за рад у
матичној школи у Грабовцу и
издвојеном одељењу школе у
Дрену

Наставник енглеског језика
за 55% радног времена, за
рад у првом циклусу основног
образовања и васпитања, у
матичној школи у Грабовцу и
издвојеним одељењима школе

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене, за рад
у другом циклусу основног
образовања и васпитања, у
матичној школи у Грабовцу

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене
одсутне запослене, за рад у
издвојеном одељењу у Дрену

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), 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 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 и врста стручне
спреме према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96...3/2010), Правилнику о врсти
стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл.
гласник СРС-Просветни гласник“, бр.
27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 4/2003...3/2010)
и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника
врши се провера психофизичких спо-
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за рад у издвојеном одељењу у
Дрену

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Пријаве са биографијом,
доказом о држављанству Републике Србије и доказом о одговарајућем
образовању, предају се на адресу школе. Уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
морају бити оверене.

ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“
Гроцка, Булевар револуције 11

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа. Уз пријаву на конкурс
кандидат подноси и доказе о испуњености услова из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011),
односно да има одговарајуће образовање и држављанство РС. Доказ о
испуњености услова да има психичку,
физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да није
осуђиван за кривична дела наведена
у чл. 120 ст. 1 тач. 3 прибавља установа. Докази о испуњености услова
подносе се у оригиналу или као оверене копије. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на адресу школе. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са
непотпуном документацијом, неће
бити узете у разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА“

МАШИНСКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДАКИЋ“

Сарадник-социјални радник

Наставник историје

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
факултет политичких наука, смер
социјални рад и социјална политика, занимање: дипломирани социјални радник. Документација: пријава на конкурс; оверена фотокопија
дипломе VII степена стручне спреме
- факултет политичких наука, смер
социјални рад и социјална политика,
занимање: дипломирани социјални
радник; обавеза полагања испита за
лиценцу; оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; држављанство; потврда надлежног органа
да кандидат није под истрагом.

Наставник српског језика

11000 Београд, Пожешка 8
тел. 011/3058-717, 3552-770

УНИВЕРЗИТЕТ
ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА
11000 Београд, Венизелосова 31
тел. 011/2620-866

Наставник за ужу научну
област Општи менаџмент
на неодређено или одређено
време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање
из области техничких наука и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну
област Економија и
финансирање

на неодређено или одређено
време од 5 година

11000 Београд, Мишка Крањца 17
тел. 011/3583-939, 3581-200

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
прописано Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручним школама.

Домар
УСЛОВИ: V-III степен стручне спреме,
машинске, електро, дрвне или водоинсталатерске струке.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има
одговарајуће образовање прописано
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним
школама и да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс доставити доказе о испуњености услова: диплому
о степену стручне спреме, лекарско
уверење (подноси се пре закључења
уговора о раду), уверење о неосуђиваности (прибавља установа), уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Пријаву на конкурс послати на адресу
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе Горице Вуковић и на бројеве телефона: 011/3583-939, 3581-200.

УСЛОВИ: стечено високо образовање
из области економских наука и докторат из области за коју се бира.

ОШ „ЈАНКО КАТИЋ“

ОСТАЛО: Остали услови за избор
наставника и сарадника прописани су
Законом о високом образовању и Статутом Факултета за менаџмент малих
и средњих предузећа. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса (оверене копије
диплома, списак научних и стручних
радова) достављају се у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу: Травничка
2, Београд.

Директор

ност
Национална служба
за запошљавање

септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; да кандидат испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
да поседује дозволу за рад (лиценцу); да је кандидат прошао обуку и
да има положен испит за директора,
најмање пет година рада у школи на
пословима образовања и васпитања.
Кандидат је дужан да уз пријаву достави: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања;
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора
школа. Пријаве које не буду садржале уверење о положеном испиту за
директора школе неће се сматрати
непотпуним, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да у законском року
положи испит за директора. Сва документација не сме бити старија од 6
месеци. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „ За конкурс за директора“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

11000 Београд, Војводе Бране 18/а
тел. 011/3087-264

11453 Рогача, Космајска 153
тел. 011/8255-021

Спремачица

УСЛОВИ:
поседовање
основног
образовања, поседовање психичке,
физичке и здравствене способности
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњаза рад са децом и ученицима, извод
ва следеће услове: да има одговаиз матичне књиге рођених, неосуђирајуће образовање из чл. 8 став 2 и
ваност правоснажном пресудом за
чл. 120 Закона о основама система
кривично дело за које је изречена
образовања и васпитања („Сл. глабезусловна казна затвора у трајању
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11), стечено на студијама другог степена,
од најмање три месеца, као и за остамастер академске студије, специјала кривична дела утврђена у чл. 120
листичке академске студије или спестав 1 тачка 3 Закона о основама сисцијалистичке струковне студије, у
тема образовања и васпитања. Рок
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
складу са Законом
о високом
образа пријављивање је 8 дана од дана
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
објављивања конкурса. Пријаве се
100/07-аутетично тумачење и 97/08),
достављају на адресу школе. Ближа
почев од 10. септембра 2005. године
обавештења могу се добити у секреили на основним студијама у трајању
таријату школе, на број телефона:
од најмање 4 године, по пропису који
011/3087-264.
је уређивао високо образовање до 10.
на мандатни период од 4 године

02.05.2012. |

Први утисак је
најважнији –
будите
свих
Број 463-464 испред
|
23

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-111

Професор француског језика
са 67% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
одговарајућег смера.

ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ“

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3430-358, 3045-311
e-mail: plavikrov25@open.telekom.rs

Професор географије
Професор разредне наставе
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању.

Спремачица

на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник математике

на одређено време до повратка
запосленог са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Просветни гласник РС“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05,
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 8/11).
Кандидати треба да имају: 1) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
2) да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и
васпитања; 3) држављанство Републике Србије. Конкурсни поступак се
спроводи сагласно одредбама Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати су дужни да
уз пријаву са биографским подацима
на конкурс доставе и документацију
о испуњавању услова конкурса: оверену копију дипломе; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству (не старије од шест месеци);
доказ о испуњености услова из тач.
1 (лекарско уверење) доставља се
пре закључења уговора о раду; доказ
о испуњености услова из тач. 2 прибавља установа. Претходну проверу
психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са одговарајућом документацијом достављају
се на адресу школе.
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ОСТАЛО: Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту образовања
предвиђену Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. За
сва радна места, кандидати треба
да испуњавају следеће услове: VII
степен стручне спреме у наведеном
занимању, осим за спремачицу где
је предвиђена основна школа; одговарајућа здравствена способност;
држављанство Републике Србије; да
нису под истрагом, нити да се против њих води кривични поступак, да
нису осуђивани за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа).
Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Уз пријаву доставити: биографију, диплому као доказ
о стручној спреми, лекарско уверење
(доставља се при закључењу уговора о раду), извод из матичне књиге
рођених, доказ о држављанству, уверење надлежног органа да се против
кандидата не води истрага, нити да
је подигнута оптужница. Сва документа могу бити достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити
старија од 6 месеци. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-640, 8723-831

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („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 и врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи и члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11): да је кандидат
држављанин РС; да има психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 ЗОСОВ.

Сервирка
УСЛОВИ: КВ радник угоститељске
струке или сервирка (II степен).

Спремачица

на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа.

Домар

на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме
(КВ радник металске, електро или
дрвопрерађивачке струке).

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
завршена средња школа (гимназија,
средња биротехничка школа, економска школа), 1 година радног искуства
и познавање рада на рачунару.

Potreban profesor ili apsolvent
engleskog jezika za rad sa decom.
Biografiju sa slikom poslati na
adresu: svrdlin@eunet.rs.
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ОСТАЛО: У поступку одлучивања
о избору наставника, васпитача и
стручног сарадника врши се провера
психофизичких способности за рад
са ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве са биографијом, уверењем о држављанству, изводом из
матичне књиге рођених, односно вен-
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чаних и дипломом о стеченој стручној
спреми, предају се на адресу школе,
а лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити оверене.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став
7 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и
чланом 102 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА
ОСНОВНА ШКОЛА

Доцент за управноправну
ужу научну област, предмет:
Еколошко право

11500 Обреновац
Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289, 8720-049

Сервирка

за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завшена основна школа; лекарско
уверење (подноси само изабрани
кандидат); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); нови трајни извод из матичне књиге рођених.
Уверење о неосуђиваности прибавља
школа за изабраног кандидата.

ОШ „БРАЋА БАРУХ“

11000 Београд, Деспота Ђурђа 2
тел. 011/2183-541

Професор историје

са 90% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву кандидати треба да доставе
оверене преписе: дипломе; уверења о
држављанству Републике Србије и извода из матичне књиге рођених. Пријаве са
потребним документима слати на наведену адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Редовни професор за научну
област Теорија права и
државе, предмет: Увод у
право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став
9 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и
чланом 102 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став
5 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и
чланом 102 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну
област Кривично право,
предмет: Кривично процесно
право (поновни избор)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање
08,00 или академски назив магистра
наука из научне области за коју се
бира. Избор се врши у складу са чланом 72 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10) и чланом 106 и 132 Статута Правног факултета Универзитета у
Београду.

Асистент за ужу научну
област Јавне финансије и
финансијско право, предмет:
Пореско право (поновни
избор)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање
08,00 или академски назив магистра
наука из научне области за коју се
бира. Избор се врши у складу са чланом 72 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10) и чланом 106 и 132 Статута
Факултета.

Ванредни професор за
грађанскоправну ужу
научну област, предмет:
Облигационо право

Асистент за
међународноправну
научну област, предмет:
Међународно јавно право
(поновни избор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из

дент докторских студија који је пре-

на одређено време од 5 година

тходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање
08,00 или академски назив магистра
наука из научне области за коју се
бира. Избор се врши у складу са чланом 72 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10) и чланом 106 и 132 Статута
Факултета.

Сарадник у настави или
асистент за пословноправну
ужу научну област,
предмети: Трговинско право
и Саобраћајно право
на одређено време, у складу са
законом

УСЛОВИ: За сарадника у настави: студент дипломских академских или специјалистичких студија који је студије
првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање 08,00;
ближи услови утврђени су чланом
71 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10) и чланом 106 Статута Факултета. За асистента: студент докторских
студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 08,00 или академски
назив магистра наука из научне области за коју се бира; избор се врши у
складу са чланом 72 став 1 Закона
о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10) и чл. 106 и
132 Статута Факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о
држављанству) подносе се Правном
факултету Универзитета у Београду,
Булевар краља Александра 67, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Обука за
активно
тражење
посла

Стекните
конкурентску
на одређено време од 3 године
предност
УСЛОВИ: дипломирани правник, стуОбука за активно
тражење посла

Посао се не чека, 25
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Мије Ковачевића 11 б

Асистент за ужу научну
област Практично
богословље, за предмет:
Канонско право
Асистент за ужу научну
област Библистика/тежиште
истраживања Свето писмо
Новог завета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00
и који показује смисао за наставни рад
или VII/2 степен, магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: Остали услови конкурса су
предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08
и 44/10), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата
са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми и/или доказ о уписаним
докторским студијама, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа,
подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11 б, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

Бор

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МАЈДАНПЕК

19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Професор српског језика и
књижевности
за 89% радног времена, на
одређено време до повратка
раднице са породиљског
боловања

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише
за наведена радна места треба да
испуњава услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Приликом пријављивања на конкурс кандидат треба да поднесе документа о
одговарајућем образовању и уверење
о држављанству РС. Неблаговремене
и непотпуне пријаве-молбе неће бити
разматране. Пријаве-молбе се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ОШ „МАРКО РАЈКОВИЋ“

ти на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Кувар

ОСНОВНА ШКОЛА ГУЧА

Гњилане
38263 Врбовац

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије, оверену
фотокопију дипломе о стручној спреми,
доказ да кандидат није осуђиван, доказ
о здравственом стању. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у школи
и на број телефона: 0280/381-020.

Ч ач а к

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/227-976

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа. Пријаве се могу поднети лично или препоручено поштом,
у року од осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Уз пријаву приложити следећа
документа: оверену копију сведочанства, уверење да лице није осуђивано,
извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге венчаних, уверење о
држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Наставник физике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства, за 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове прописане одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника
о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у
основној школи. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе или лично секретару
школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
ЧАЧАК
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Оглас објављен 18.01.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник у
сва звања за ужу научну област
Пољопривредна механизација. Остали део огласа остаје непромењен.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂЕНЕРАЛ МАРКО
КАТАНИЋ“

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

32213 Бресница, Чачак
тел. 032/804-107

Наставник у сва звања за
ужу научну област Хемија

Педагог

на одређено време до повратка
одсутног радника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог. Кандидати
треба да испуњавају опште услове,
услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009)
и услове према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву поднети: оригинал или оверену фотокопију дипломе о степену стручне спреме, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Пријаве
са доказима о испуњавању услова сла-
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Пионирска 5
32230 Гуча, Лучани
тел. 032/854-141

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор хемијских наука; доктор техничких
наука; доктор наука - хемијске науке;
доктор наука - биохемијске науке; доктор наука - физикохемијске науке; доктор
наука - технолошко инжењерство.

Наставник у сва звања
за ужу научну област
Технологија биљних
сировина
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
доктор техничких наука; доктор биотехничких наука; доктор хемијских
наука; доктор наука - технолошко
инжењерство; доктор наука - хемијске науке; доктор наука - биохемијске
науке.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Остали услови за избор у
звање наставника утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005
и 44/10). Кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 64 став 4
Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/10)
и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ
надлежног органа. Пријаве кандидата који не доставе тражени доказ или
не испуњавају овај услов неће се узети у разматрање. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, оверена
фотокопија дипломе о одговарајућој
стручној спреми, списак научних
радова, радови, доказ надлежног
органа о неосуђиваности, извод из
матичне књиге рођених и уверење о
држављанству) подносе се на адресу
Факултета. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Јагодина

ОШ „17. ОКТОБАР“

35000 Јагодина, Теслина 1
тел. 035/245-139

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка
запослене са породиљског
боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност. Уз пријаву доставити:
извод из матичне књиге рођених-не
старији од 6 месеци, оверен препис
дипломе, уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, 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. Лекарско уверење се подноси након закључивања уговора о
раду. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ“

ПУ „ПИОНИР“

35000 Јагодина, Вука Караџића 4

35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб
тел. 035/243-516

Васпитач

Наставник историје

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

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор историје
и географије. Уз пријаву доставити:
извод из матичне књиге рођених-не
старији од 6 месеци, оверен препис
дипломе, уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, лекарско уверење-пре закључења уговора о раду.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПУ „ПИОНИР“

35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Помоћна радница
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена основна школа, држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности (из основног суда). Приложена документација
не сме бити старија од шест месеци.
Изабрани кандидат доставиће лекарско уверење као доказ да има одговарајућу здравствену способност.
Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или на горенаведену
адресу. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
тел/факс: 035/245-171
Конкурс објављен 04.01.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место:
професор енглеског језика, на
одређено време до повратка
одсутног радника. Остали део
конкурса остаје непромењен.

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог
степена - основне струковне или академске студије у трајању од 3 или 4
године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије)-васпитач; да испуњава услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Приложена документација
не сме бити старија од шест месеци.
Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

35211 Седларе
тел/факс: 035/8818-113

Конкурс објављен 28.03.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНО
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

35260 Рековац, Слађана Лукућа бб
Конкурс објављен 11.04.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

Кикинда

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

Административнофинансијски радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
економски смер, најмање 6 месеци
радног искуства; држављанство РС;
да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана у члану 120 став
1 тач. 3 ЗОСОВ; да има психичку,
физичку и здравствену способност.
Поред наведених услова потребно је
и знање језика на којима се остварује
настава у школи (мађарски и српски),
познавање рада на рачунару и посе-
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довање возачке дозволе „Б“ категорије. Уз молбу кандидат је дужан да
достави: уверење о држављанству
издато у последњих 6 месеци, оверену фотокопију или препис дипломе,
фотокопију радне књижице и личне
карте.

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена основна школа; држављанство РС; да кандидат није осуђиван за
кривична дела прописана у члану 120
став 1 тач. 3 ЗОСОВ; да има психичку,
физичку и здравствену способност.
Поред наведених услова потребно је
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.

Косовск а Митровиц а

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВАК“
Приштина-Грачаница
38205 Грачаница

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење
о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или у овереној копији и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат
пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената
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ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

Краг ујевац

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ
НАУКА

34210 Рача Крагујевачка
Карађорђева 102
тел. 034/751-468

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

Професор разредне наставе

Наставник у звање доцента
за уже научне области
Моторна возила и Друмски
саобраћај

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и врста стручне спреме у складу
са чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона 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 („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99...2/2007...9/2009 и 3/2010).
Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању и стеченој стручној
спреми; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених.
Уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверења не смеју бити
старија од 6 месеци, а фотокопије
морају бити оверене, као доказ да су
верне оригиналу. Пријаве са потребном документацијом, са назнаком: „За
конкурс“, доставити на горенаведену
адресу школе. Број телефона за ближе информације: 034/751-468.

на одређено време 5 година

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

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
34000 Крагујевац, Кумановска 3
тел. 034/301-815

Кра љево

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

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: У складу са одредбама
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, у радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање, односно VI степен стручне спреме, вишу економску
школу или VII/1 степен стручне спреме, економски факултет и испуњава
остале услове прописане у овом члану. Уз пријаву на конкурс доставити:
диплому о стеченом образовању и
уверење о држављанству Републике
Србије. Фотокопије морају бити оверене, а уверења не смеју бити старија
од 6 месеци. Пријаве слати искључиво поштом, на горенаведену адресу
школе. Пријава на конкурс послата
препорученом пошиљком сматра се
достављеном даном предаје пошти.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир.
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за рад у издвојеном одељењу у
Сепци Брду

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, за рад
у матичној школи у Самаилима,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању, према Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс
поднети: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Молбе са потребном
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документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на
број телефона: 036/882-002.

Крушевац

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

37213 Витошевац, Омладинска 11
тел. 037/845-147

Наставник српског језика

са 94% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 Закона о
основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011), као и 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); испуњеност
услова из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011). У поступку одлучивања
о избору кандидата биће утврђена испуњеност законом предвиђених услова о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са
децом и ученицима и о неосуђиваности правоснажном пресудом за
кривична дела предвиђена Законом о
основама система образовања и васпитања, а на основу уверења надлежног органа. Уз пријаву доставити:
доказ о стеченом образовању; извод
из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; краћу биографију.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Сва документа доставити у
оригиналу или у овереном препису.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ВАСПИТАЧЕ
37000 Крушевац
Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/423-050

Наставник (реизбор) за
област Филолошке науке
(енглески језик)

књиге рођених. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаву на оглас доставити лично или послати на адресу
школе.

ОШ „ЈОСИФ КОСТИЋ“

16000 Лесковац, Учитеља Јосифа 18
тел. 016/212-134

Наставник (реизбор) за
област Филолошке науке
(српска књижевност)

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: доктор наука.

Сарадник у настави за
област Педагогија

на одређено време од годину
дана

Сарадник у настави за
област Психологија

на одређено време од годину
дана

Сарадник у настави за
област Биологија

на одређено време од годину
дана

УСЛОВИ: дипломске академске или
специјалистичке студије и укупна
просечна оцена најмање 08,00.
ОСТАЛО: Пријаве са потпуном документацијом слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Лесковац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БОШКО КРСТИЋ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Професор правне групе
предмета

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да имају одговарајући степен стручне спреме, према
Правилнику о врсти стручне спреме
наставника у стручним школама, као
и да испуњавају услове предвиђене
чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: диплому о стеченом
високом образовању (оверену фотокопију) или уверење о стеченом образовању, ако диплома није уручена,
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне

УСЛОВИ: да кандидат има одговорајуће високо образовање 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 („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10. септембра 2005. године или високо образовање стечено 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 кандидат поседује дозволу
за рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога, да има савладану обуку и положен испит за директора, да испуњава услове наведене
у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања, најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању,
оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања,
уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), уверење од суда
да против кандидата није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење-не старије од
6 месеци, радну биографију, оквирни план за време мандата. Извод из
казнене евиденције прибавља школа. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МЛАДОСТ“
16240 Медвеђа, Васе Смајића 16
тел. 016/891-137

Васпитач у јасленој групи
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у
наведеном занимању.

Педагог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 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 се узети у разматрање. Уз
пријаву кандидати треба да приложе:
доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми;
потврду из суда. Лекарско уверење се
доставља пре закључивања уговора о
раду. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник физичког
васпитања

са 85% радног времена, на
одређено време до повратка
именованог са функције, за рад
у подручном одељењу школе у
Братмиловцу

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног
одсуства, а најкасније до
05.02.2013. године, за рад у
подручном одељењу школе
у Братмиловцу и централној
школи у Манојловцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане чл. 120
став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), високо
образовање, а у складу са законом и
важећим Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, односно
Правилником о врсти стручне спреме
наставника који изводе образовноваспитни рад из изборних предмета у
основној школи. Посебни услови конкурса: да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница-доказ о испуњености
услова. Уз пријаву са кратком био-
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графијом обавезно поднети: оверену
фотокопију дипломе или уверење о
стеченом високом образовању; оверену фотокопију или оригинал извода
из матичне књиге рођених; оверену
фотокопију или оригинал уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да кандидат није под истрагом или оптужбом (не старије од 6 месеци). Проверу
психофизичких способности за рад
са децом врши надлежна служба за
послове запошљавања, путем стандардизованих поступака. Лекарско
уверење надлежне здравствене установе доставља само кандидат који је
изабран, и то пре закључења уговора
о раду (не старије од 6 месеци). Податке из казнене евиденције службено
прибавља установа, па није потребно
доставити доказе о неосуђиваности
приликом подношења пријаве. Пријаве са доказима о испуњености услова
доставити на адресу школе, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Разматраће се само благовремене
и потпуне пријаве кандидата. Благовремена пријава је она пријава која
је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове означене у конкурсу. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци директора школе,
у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 016/785-234.

Лозница

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
15300 Лозница
Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Спремачица

на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа.
Кандидати треба да испуњавају и
услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити оригинале или оверене фотокопије доказа о
стеченом одговарајућем образовању,
извода из матичне књиге рођених,
уверења о држављанству РС-не старије од 6 месеци. Изабрани кандидати
пре закључења уговора о раду дужни су доставити лекарско уверење о
одговарајућој здравственој способности. Пријаве се подносе поштом или
лично на адресу установе, у року од
8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
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Ниш

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

Наставник у звању
ванредног професора за ужу
научну област Рачунарске
науке
на Департману за рачунарске
науке, на одређено време од 60
месеци

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

ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА“
18000 Ниш, Рајићева 24
тел. 018/522-834

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер
или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
4 године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља установа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву
треба да достави: биографске податке; доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). У поступку одлучивања о избору кандидата вршиће се претходна
провера психофизичких способности,
од стране надлежне службе за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18410 Дољевац
тел. 018/810-712

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена основна школа. Уз пријаву
доставити: оверену копију дипломе;
уверење о држављанству; уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ“

Стекните
конкурентску
Васпитач
4 извршиоца
предност

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

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, високо образовање на студијама другог степена или
студијама
у трајању
од 3 године или
Обука за
активно
више образовање, школа за васпитаче,
у складу сапосла
законом; психичка,
тражење
физичка и здравствена способност за
рад са децом (лекарско уверење доставља изабрани кандидат приликом
закључења уговора о раду). Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверену фотокопију
уверења о држављанству; оверену
фотокопију извода из матичне књиге
рођених/венчаних; уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа по службеној
дужности). Уверења не смеју да буду
старија од 6 месеци. Рок за пријаву
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пословни
центри
НСЗ у групи
Медицинска
сестра
УСЛОВИ: средња медицинска школа

васпитачког ИДЕЈЕ
смера; психичка, физичВЕЛИКЕ
ка и здравствена способност за рад
са децом (лекарско уверење достаЗАизабрани
МАЛИ
вља
кандидат приликом
закључења уговора о раду). КандидатБИЗНИС
уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверену фотокопију
уверења о држављанству; оверену
фотокопију извода из матичне књиге
рођених/венчаних; уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120
Запослимо

став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа по службеној
дужности). Уверења не смеју да буду
старија од 6 месеци. Рок за пријаву
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа;
психичка, физичка и здравствена
способност за рад (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду). Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверену фотокопију сведочанства о
Обука
за оверену
завршеној основној
школи;
активно
фотокопију уверења
о држављанству; оверену фотокопију
тражењеизвода из
матичне књиге посла
рођених/венчаних;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
установа по службеној дужности).
Уверења не смеју да буду старија од
6 месеци. Рок за пријаву је 8 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Н о в исеПне
а зчека,
ар
Посао
посао
се тражи
ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА

„МЛАДОСТ“

36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Васпитач

на одређено време до завршетка
школске 2011/2012. године, са
75% радног времена
16 извршилаца

Национална
служба образовање
УСЛОВИ:
одговарајуће
за васпитача
- високо образовање
за запошљавање
на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама
у трајању од три године или на основним студијама у трајању од четири
године или више образовање за васпитаче.

Пословни центри
НСЗ

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време до завршетка
школске 2011/2012. године
8 извршилаца

План за
реализацију
УСЛОВИ: одговарајуће образовање
- завршена медицинска школа, смер
вашег
медицинска сестра-васпитач.
бизниса
Домар
на одређено време до завршетка
школске 2011/2012. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање завршена средња школа, грађевинске електротехничке или машинскометалске струке, III или IV степен.

Сервирка

на одређено време до завршетка
школске 2011/2012. године
8 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање завршена основна школа или II степен стручне спреме.

Спремачица

на одређено време до завршетка
школске 2011/2012. године
8 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање завршена основна школа.

Друштвена одговорност

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове ПРИОРИТЕТИ
утврђене у чл. 120
У Закона о основама система образовања
ЗАПОШЉАВАЊУ
и васпитања.
За домаре је обавезно
полагање испита за руковање парним котловима. Уз пријаву кандидати
треба да приложе следећу документацију: оверен препис (фотокопију)
дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора
Национална служба
о раду. Уверење да лице није осуђиза запошљавање
вано прибавља
установа. Пријаве на
конкурс, уз потребну документацију
и краћу биографију, доставити лично
или поштом.

Програми
приправништва
–
Нови Сад
знање у пракси
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА

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

Шанса за
младе
Конкурс објављен 11.04.2012.

године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место:
асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област
Математика-2 извршиоца.

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

Србију
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу научну
област Рачуноводство
и финансије, наставни
предмети: Вредновање
предузећа и Анализа
финансијских извештаја

та. Уз пријаву на конкурс доставити
доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал или
оверену фотокопију дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење
надлежног државног органа да кандидат није осуђиван/а за кривична
дела, као ни да се пред надлежним
органима не води кривични поступак
против кандидата и списак објављених научних радова, као и саме радове.

на одређено време пет година

УСЛОВИ: магистар економских наука;
објављени научни и стручни радови,
најмање пет из одговарајуће научностручне области; педагошко искуство
на пословним школама или сличним
школама; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидати подносе: фотокопије диплома о завршеним
основним и последипломским студијама, биографију; списак научних и
стручних радова, као и саме радове,
доказ о држављанству. Лице које је
правоснажном пресудом осуђено за
кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова
у високошколској установи, не може
стећи звање наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Комисија
ће у року од 60 дана од дана истека
рока за пријаву на конкурс сачинити
Извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на
период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне
табле и сајта школе.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И
ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633
е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник (сва звања)
у пољу друштвенохуманистичких наука, ужа
научна област Менаџмент и
бизнис
за 5% радног времена

УСЛОВИ: докторат наука из области
туризмолошких наука. Посебан услов
је да кандидат има одговарајуће
компетенције у педагошком раду из
одговарајуће научне области. Услови конкурса регулисани су у складу
са одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05),
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05), Статута Факултета и Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа
насатавника и сарадника Факулте-
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ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
21000 Нови Сад, Ченејска 61
тел. 021/419-195

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја
наставне 2011/2012. године

Наставник ликовне културе
за 10% норме часова

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
21000 Нови Сад
Краљевића Марка 2а
тел. 021/4721-772
е-mail: skola@ivololaribar.net

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање:
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом (доставити оверену фотокопију дипломе уз пријаву
на конкурс); да кандидат испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и у складу са тим достави
одговарајуће доказе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник биологије

за 40% норме часова, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: одговарајућа врста и степен
стручне спреме прописани законом;
држављанство Републике Србије.
Пријаве слати на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Фотокопије докумената морају бити оверене.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8
тел. 021/4853-280

Лаборант

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредна школа-техничар
пољопривредне технике или машинска или електротехничка школа;
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, основно познавање пољопривредне технике; основно познавање
рада на рачунару. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене
Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05). Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о
испуњености услова по овом конкурсу, а нарочито биографске податке,
као и доказе о посебним знањима и
вештинама. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

21235 Темерин, Народног фронта 80
тел. 021/843-372

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање
(VII/1 степен) или завршене студије
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, за
наставника, педагога или психолога;
да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; да има
завршену обуку и положен испит за
директора школе (није услов за избор
на дужност, кандидат изабран за
директора дужан је да положи испит
за директора, сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као и
условима које прописује министар);
најмање пет година радног стажа у
области образовања и васпитања; да
испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеној лиценци; уверење
о радном стажу у области образовања
и васпитања; уверење о положеном
испиту за директора школе; одговарајуће лекарско уверење; уверење о
држављанству. Рок за пријављивање
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Панчево

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“

26227 Долово, Аксентије Максимовић 1
тел. 013/634-207

аситета. У случају да кандидат
нема савладан програм обуке
биће упућен на исту. У делу подношења докумената и истека
рока за подношење пријава конкурс остаје непромењен.

Професор српског језика

СРЕДЊА ШКОЛА

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Секретар

на одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства

Наставник разредне наставе
за рад у одељењу на румунском
наставном језику

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да приложе: доказ о поседовању
одговарајуће стручне спреме (оверена фотокопија дипломе), уверење
о неосуђиваности (СУП), уверење
да нису под истрагом (суд), извод
из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству. Доказ да изабрани кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Оверене
фотокопије докумената не могу бити
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Својеручно потписане
пријаве, са животном и радном биографијом (CV) и документима доставити на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Пожаревац

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-088, 884-066

Конкурс објављен 11.04.2012.
године у публикацији „Послови“, исправља се у називу радног
места и условима за андрагошког асистента, тако што уместо:
за рад у првом, другом и трећем
циклусу функционалног основног образовања одраслих, ради
извођења наставе по Пројекту
огледа „Друга шанса“ до краја
школске 2012/2013. године, треба да стоји: члан школског тима
за остваривање функционалног
основног образовања одраслих.
Услови за андрагошког асистента: најмање средње образовање
и три године искуства код одговарајућег правног или физичког
лица, односно у организацијама
цивилног друштва и савладан
програм обуке за андрагошког

12220 Велико Градиште
Житни трг 4
тел. 012/663-131
на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани правник-мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на студијама
у трајању од најмање четири године, остали услови прописани чланом
68 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 52/09 и
72/11), као и општи услови прописани Законом о раду. Уз пријаву кандидат доставља: доказ да има одговарајуће образовање (прописану врсту
и степен стручне спреме), извод из
матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци) и уверење да
се против кандидата не води судски
поступак за дела предвиђена чланом
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци). Документа
се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење
подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на адресу школе. Све додатне
информације и обавештења могу се
добити на број тел. 012/663-131.

Професор куварства са
практичном наставом

на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08 и 5/11) и остале
опште услове предвиђене Законом о
раду, као и посебне услове прописане
у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз прија-

ву кандидат доставља: доказ да има
одговарајуће образовање (прописану
врсту и степен стручне спреме), извод
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци) и уверење да
се против кандидата не води судски
поступак за дела предвиђена чланом
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци). Документа
се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење
подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на адресу школе. Све додатне
информације могу се добити на број
тел. 012/663-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ
КОЗИЦА“
12000 Брадарац

Помоћни радник-чистачица

за 75% радног времена, за рад у
Касидолу

Помоћни радник-чистачица

за 50% радног времена, за рад у
Берању

УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи и уверење о држављанству.
Диплому и уверење о држављанству
потребно је поднети у оригиналу или
у овереној фотокопији. Уверење о
држављанству не сме бити старије
од 6 месеци. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, са документацијом која је поднета супротно конкурсом прописаним условима, неће се
узети у разматрање.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

12320 Жагубица, 25. септембра 2
тел. 012/7643-190

Педагог

на одређено време до повратка
раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: висока стручна спрема VII/1 степен, одговарајућа група.
Кандидат треба да испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
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Пријепоље

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАША И НАТАША“
31320 Нова Варош, Солунска бб
тел. 033/61-647

Спремачица
УСЛОВИ: II степен стручне спреме,
здравствена способност, држављанство Републике Србије, да лице није
осуђивано у смислу чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.

Помоћни кувар-сервирка
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
угоститељска школа, смер кувар или
II степен стручне спреме, положен
испит о основним знањима о хигијени намирница и о личној хигијени,
здравствена способност, држављанство Републике Србије, да лице није
осуђивано у смислу чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном испиту (за
помоћног кувара-сервирку), уверење
о држављанству. Уверење из казнене евиденције прибавиће установа
по службеној дужности. Изабрани
кандидат је дужан да пре закључења
уговора о раду достави уверење о
здравственој способности.

Смедерево

ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

биографију и доказе о испуњености
услова (оригинал, препис или фотокопија оверена од стране надлежног
органа): уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (на старом
обрасцу-не старији од 6 месеци или
на новом, без обзира на датум издавања), диплому о стеченом образовању. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду,
а доказ да није осуђиван према чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
прибавља установа-школа. 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“.

ОШ „ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“
11420 Смедеревска Паланка
Француска 4
тел. 026/317-735

Професор математике
на одређено време до
31.08.2012. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да
кандидат није осуђиван, држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити:
доказ о поседовању држављанства
РС, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број
телефона: 026/317-735.

Домар
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове
утврђене Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Брана Јевтић“
у Кусатку; да кандидат има одговарајуће образовање у складу са законом и Правилником о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Брана Јевтић“ у Кусатку; стручна спрема
висококвалификованог или квалификованог радника, бравара, водоинсталатера, столара, електрозаваривача или другог занимања, знања и
способности за одржавање инсталација у исправном стању; да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона
о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да поднесу краћу
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Сомбор

ОШ „НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“
25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/22-630

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање - I степен стручне спреме,
основна школа. Уз пријаву на конкурс
приложити: сведочанство о завршеној основној школи и уверење о
држављанству. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
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ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
25255 Каравуково
Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095, 763-851

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, стечено на студијама
другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да поседује лиценцу, односно
положен стручни испит; најмање пет
година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању;
доказ о поседовању лиценце за рад;
доказ о радном стажу; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом; уверење
да кандидат није осуђиван у складу
са одредбом члана 120 став 1 тачка
3 ЗОСОВ; уверење о држављанству
Републике Србије; биографију са
кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на горенаведене бројеве телефона.
Доказе о испуњености услова конкурса слати на адресу школе.

Обука за
активно
тражење
посла
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Сремска Митровица

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
22240 Шид, Школска 1
тел. 022/712-503
e-mail: Info@nts.еdu.rs

Руковалац парних котлова
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи; оверену
фотокопију дипломе о стручној оспособљености за ложача парних котлова; уверење о држављанству. Здравствена способност за рад на радном
месту руковалац парних котлова се
доказује пре закључења уговора о
раду. Доказ из казнене евиденције,
у складу са чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, а пријаве се шаљу на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ
ШИЉА“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

Ноћни чувар
УСЛОВИ: минимум основна школа; да
је кандидат држављанин РС; да има
статус особе са инвалидитетом; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на
конкурс приложити: оверену фотокопију сведочанства; решење о утврђивању статуса особе са инвалидитетом; уверење о држављанству.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2714-045

Наставник математике
за 16 часова

УСЛОВИ: у складу са чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат мора
да има одговарајуће образовање, у
складу са чланом 8 став 2 Закона о
основама система образовања; врста
стручне спреме предвиђена је Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у
основној школи: професор математике, дипломирани математичар, дипл.
математичар за теоријску математику и примене, дипл. математичар за
рачунарство и информатику, дипл.
математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипл.
математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипл. математичар - астроном, дипл. математичар - примењена
математика, дипл. информатичар.

Наставник ликовне културе
за 14 часова

УСЛОВИ: у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања; кандидат мора да има
одговарајуће образовање, у складу
са чланом 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: дипл. сликар,
академски сликар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни
педагог, академски вајар - ликовни
педагог, дипл. сликар - проф. ликовне културе, дипл. графичар - проф.
ликовне културе, дипл. вајар - проф.
ликовне културе, дипл. графички
дизајнер - проф. ликовне културе,
дипл. уметник нових ликовних медија
- проф. ликовне културе, дипл. уметник фотографије - проф. ликовне
културе, дипл. сликар - професор,
дипл. вајар, дипл. вајар - професор,
дипл. графички дизајнер, дипл. архитекта унутрашње архитектуре, дипл.
сликар зидног сликарства, дипл.
графичар, дипл. графичар - професор, професор ликовних уметности,
наставник ликовне уметности, лице
са завршеним факултетом ликовних
уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; одговарајуће образовање
у складу са чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и
васпитања; врста стручне спреме
предвиђена је 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 и професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу.
ОСТАЛО: 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.

Су б о т и ц а

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“

24300 Бачка Топола, Светосавска 9
тел. 024/715-443

Наставник хемије

са 60% радног времена, за рад
у одељењима на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: дипломирани
хемичар, професор хемије, професор
хемије и физике, професор хемије
и биологије, дипломирани хемичар
опште хемије, дипломирани хемичар
за истраживања и развој, дипломирани физико-хемичар, дипломирани
хемичар, смер хемијско инжењерство,
професор биологије и хемије, професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије
и хемије, дипломирани хемичар-професор хемије; да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања и
да поседује знање мађарског језика.
Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење
или диплому о стеченом образовању,
доказ о знању мађарског језика-све
у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
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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 школа ће прибавити по
службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
СУБОТИЦА

24000 Суботица, Максима Горког 38
тел. 024/663-107

Наставник географије

са 23% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор географије, дипломирани географ, професор историје-географије,
дипломирани
географ-просторни планер. Поред
општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и
услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године (VII/1 степен стручне
спреме), по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године - према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05,
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 5/11).
Уз пријаву на конкурс приложити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије, лекарско
уверење којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (доставиће
изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду). Доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 120
став 1 тачка 3 ЗОСОВ прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног
сарадника директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности,
у року од осам дана од дана истека
рока за подношење пријава. Проверу
психофизичких способности за рад
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са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА
24000 Суботица
Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Наставник физике

на мађарском наставном језику,
на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор физике - хемије;
дипломирани инжењер физике, смер
индустријска физика; дипломирани
физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар-информатичар; професор физике за средњу
школу; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;
дипломирани физичар - истраживач;
дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске физике;
дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер;
дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани
физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер
медицинске физике; дипломирани
професор физике-хемије - мастер;
дипломирани
професор
физикеинформатике - мастер; дипломирани
физичар - професор физике - мастер;
дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена и
компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер. Наставу
и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Физика може да
изводи и професор физике и хемије
за основну школу; дипломирани професор физике и хемије за основну
школу; дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика; дипломирани астроном, астрофизички
смер; дипломирани астроном, смер
астрофизика. Уз пријаву на конкурс
кандидати прилажу следећа документа: молбу са биографијом, оригинал дипломе или оверену фотокопију
дипломе, доказ о знању мађарског
језика ако се образовно-васпитни
рад остварује у одељењима мађарске националне мањине (као доказ о
знању мађарског језика се признаје
стечено средње, више или високо образовање на мађарском језику
или уверење о положеном испиту из
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мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе), оригинал уверења о држављанству или
оверену фотокопију уверења о држављанству, лекарско уверење да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора
о раду), уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности).
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве
са кратком биографијом и доказима о
испуњавању услова огласа доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“, у року од осам дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве доставити на адресу школе.

Шабац

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15355 Црна Бара
Миодрага Петровића 54

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да
буде лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59
став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Кандидат треба да испуњава следеће
услове: одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) за
наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, стечено
на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има дозволу за рад; обуку и положен испит за
директора установе (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); пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да кандидат испуњава услове прописане у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању
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лиценце за рад (оверена фотокопија);
доказ о радном стажу (потврда мора
да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на
које је кандидат био распоређен и
време трајања рада у области образовања и васпитања, да буде потписана и оверена печатом послодавца
који издаје потврду); уверење о држављанству Републике Србије-не старије
од 6 месеци (оверена фотокопија);
биографију са кратким прегледом
кретања у служби и прегледом програма рада директора школе. Докази
о испуњавању услова конкурса који
немају трајни карактер не могу бити
старији од 6 месеци. Школа по службеној дужности за изабраног кандидата
прибавља уверење да није осуђиван,
у складу са одредбом члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011). Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом доставља
изабрани кандидат после доношења
одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Ужице

ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Професор музичке културе

са 95% радног времена, на
одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред
општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања испуњава
и посебне услове прописане истим
Законом и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

Финансијскокњиговодствени радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
завршена средња економска школа
или гимназија. Кандидати треба да
поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, испуњавају
и посебне услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака.
ОСТАЛО: Поред пријаве на конкурс,
кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената којима
доказују да испуњавају услове конкурса. Пријаве се достављају на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“

пија; извод из матичне књиге рођених
- оверена фотокопија. Доказ о испуњености услова да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, подноси
се пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. Проверу психофизичких способности кандидата за
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. У
поступку одлучивања о избору наставника, директор школе након извршене претходне провере психофизичких
способности кандидата, прибавља
мишљење школског одбора. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа.
Пријаве са документацијом о испуњености услова предати у просторијама
школе, секретару школе, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 15,00
часова или доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Наставник француског
језика

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ“

31206 Равни
тел. 031/809-058

Наставник музичке културе
са 30% норме

УСЛОВИ: услови из чл. 120 и 122
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09) и Закона о изменама Закона („Сл. гласник РС“, бр. 52/11), врста стручне спреме наставника према
Правилнику - 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
10/04, 20/04, 5/06, 4/09.

Ваљево
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

са 94% радног времена, за рад
у матичној школи и издвојеном
одељењу Горња Буковица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Правилнику о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву кандидат доставља доказе о
стеченој стручној спреми и уверење
о држављанству. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Сви тражени докази
морају бити достављени као оригинали или оверене фотокопије оригинала. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „НАДА ПУРИЋ“

14000 Ваљево, Владике Николаја 33
тел. 014/221-225

14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Вешерка

са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
Потребно је да кандидат испуњава
услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

УНИВЕРЗИТЕТ
СИНГИДУНУМ
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ
ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у звање
наставника страног језика
за научно-стручну област
Филолошке науке, за
енглески језик

на одређено време до 60 месеци

Наставник математике

са 22% радног времена, на
одређено време до 31.08.2012.
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих услова прописаних
законом, и посебне услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011), да има
одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања и потребну стручну спрему предвиђену Правилником
о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 6/1996 до 3/2010). Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о
стеченом одговарајућем образовању
- оверена фотокопија; уверење о
држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци, оверена фотоко-

Наставник у звање
наставника страног језика
за научно-стручну област
Филолошке науке, за
немачки језик

на одређено време до 60 месеци

Наставник у звање
наставника страног језика
за научно-стручну област
Филолошке науке, за
шпански језик

на одређено време до 60 месеци

УСЛОВИ: Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005) и Статута Факултета. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу.
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Врање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ
17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2
тел. 017/414-580

Помоћни радник
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове у погледу степена стручне спреме и звања:
основна школа.

Ложач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
машинске струке и стручна оспособљеност за руковање парним котловима.

Возач моторних возилаинструктор „Б“ категорије
за обуку вожње трећих лица

УСЛОВИ: лице са положеним специјалистичким испитом за возача моторних возила-инструктор „Б“ категорије.
Исплата ће се вршити из сопствених
средстава школе, на основу остварених мото-часова.
ОСТАЛО: Потребну документацију
доставити на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17510 Владичин Хан
Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Наставник разредне наставе
на одређено време до
31.08.2012. године, за рад у
издвојеном одељењу у Кунову

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и члана 2 Правилника 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, 3, 4, 17, 20/2007, 1, 4, 6, 8,
11/2008, 2, 4, 9/2009 и 3/2010).

Наставник грађанског
васпитања

са 35% радног времена, на
одређено време до 31.08.2012.
године

УСЛОВИ: лица која испуњавају услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
члана 38а Правилника о врсти струч-
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не спреме наставника који изводе
образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр.
27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/2003, 10/2004,
3, 9/2005, 4, 17/2007, 1, 6, 8/2008,
4/2009 и 3/2010).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис-фотокопију дипломе о
одговарајућој школској спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве се подносе на
адресу школе.

Вршац

Зајечар

ОШ „МИТРОПОЛИТ
МИХАИЛО“

18230 Сокобања
Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник физичког
васпитања

са 35% радног времена

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/835-614, 830-668

Наставник економске групе
предмета (основи економије;
банкарско пословање)
са 23,57% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента (члан 14 тач. 7 и
12 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним
школама „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011 и 8/2011); висока стручна
спрема одговарајућег смера, стечена 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 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. Кандидат треба да испуњава
и услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву и краћу биографију доставити: оверену копију
дипломе о одговарајућој стручној
спреми и потребним знањима; оверену копију или оригинал уверења о
држављанству и извода из матичне
књиге рођених и фотокопију личне
карте. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ о психичкој, физич-
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кој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса кандидати достављају лично или поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; професор физичке културе;
дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитањадипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког
васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације; професор
физичког
васпитања-дипломирани
кинезитерапеут. Кандидат уз пријаву
треба да приложи следећа документа: уверење о држављанству, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац
тел. 030/466-215, 466-317

Наставник биологије

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника који изводе
наставу биологије у основној школи;
да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе и оверене фотокопије докумената, којима доказују да
испуњавају услове конкурса (диплому о стеченом стручном образовању,
уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених). Доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Доказ да је кандидат психички,
физички и здравствено способан за
рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања.
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Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити на горенаведене бројеве телефона и у служби школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ“
19000 Зајечар
Насеље Краљевица бб

Васпитач

13 извршилаца

Медицинска сестра-васпитач
5 извршилаца

Пословни секретар
Књиговођа-аналитичар
Радник на одржавању
2 извршиоца

Чистачица

8 извршилаца

Чистачица

на одређено време преко 60
дана, ради замене одсутног
запосленог

УСЛОВИ: За радно место васпитача:
стечено образовање из члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања; за радно место медицинска сестра-васпитач: завршена
средња медицинска школа-васпитачког смера (IV степен стручне спреме);
за радно место радник на одржавању:
завршена ССС; за радно место пословни секретар: завршена виша школаекономиста, ВШС-VI степен стручне
спреме; за радно место књиговођааналитичар: завршена средња економска школа-економски техничар
(IV степен стручне спреме); за радно
место радник на одржавању: завршена ССС (III степен стручне спреме или
ОШ-I степен стручне спреме); за радно место чистачица: завршена ОШ-I
степен стручне спреме; да кандидати
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Уз
пријаву и биографију кандидати су
дужни да доставе: оверену фотокопију уверења о завршеној основној
школи, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“

Зрењанин

Нови Бечеј, Маршала Тита 6

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Професор физике на
српском језику

23220 Српска Црња
Краља Александра 63
тел. 023/811-007

за 20% норме

Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног
образовања и васпитања
са 88% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, прописано за
одговарајући предмет Правилником
о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003,
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007,
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008,
2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010) и
да испуњава остале услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. За све ближе информације обратити се на број
телефона: 023/811-007.

Спремач
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена основна школа; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), не старије
од 6 месеци. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
За све ближе информације обратити
се на број телефона: 023/811-007.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања

Професор физике на
мађарском језику
за 20% норме

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; професор физике
и хемије; дипломирани педагог за
физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани
педагог за физику и основе технике;
професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику
и информатику; професор физике и
хемије за основну школу; професор
физике и основа технике за основну
школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за
средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за основну
школу; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за општу
физику; дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику
и општетехничко образовање ОТО;
дипломирани астроном, смер астрофизика. Доказ о знању мађарског
језика, у складу са чланом 121 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011):
оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом
образовању на мађарском језику или
оверена фотокопија уверења о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: у погледу образовања у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), да имају одговарајуће високо образовање у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
и то: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године. Изузетно, наставник
и васпитач јесте лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
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Наука и образовање

студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Кандидати треба да испуњавају и остале
услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Када се образовно-васпитни
рад остварује на језику националне
мањине, лице мора да има и доказ
о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми (овера не старија од
6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 месеци), оверену
фотокопију држављанства (овера не
старија од 6 месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду,
а доказ о некажњавању прибавља
установа. Кандидати који испуњавају
горенаведене услове биће упућени
на претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 023/771109.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
раднице са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за
заснивање радног односа, предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 3/05, 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
3/2010), и да има звање: проф. српског језика и књижевности, проф.
српског језика и књижевности са
општом лингвистиком, проф. српске књижевности и језика, проф.
Обука за и језика са
српске књижевности
општом књижевношћу,
активно дипл. филолог српског тражење
језика са јужнословенским језицима, дипл. филолог српспосла
ке књижевности
са јужнословенским
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књижевностима, проф. односно дипл.
филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, проф.
односно дипл. филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, проф. српскохрватског језика
и опште лингвистике, проф. за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, проф. српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, проф. српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, проф.
односно дипл. филолог за југословенску и општу књижевност, проф.
југословенске књижевности са страним језиком, дипл. филолог за књижевност и српски језик, дипл. филолог за српски језик и књижевност,
проф. српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине.
Поред одговарајућег степена и врсте
стручне спреме, предвиђене чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 56/2011), кандидат
треба да испуњава и остале услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да приложи оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи-факултету и уверење
о држављанству. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду,
а извештај да није осуђиван школа
прибавља по службеној дужности.
Рок за подношење пријаве са доказима о испуњавању услова је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин
Народног фронта 3
тел/факс: 023/561-413

Наставник физичког
васпитања

на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60
дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичког васпитања,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране, Друштвена
професор физичког
васпитања
одговорност
- дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитањаПРИОРИТЕТИ
- дипломирани Укинезитерапеут. Кандидат
поред општих услова
ЗАПОШЉАВАЊУ
прописаних чланом 24 став 1 Зако-
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на о раду („Службени гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4
и чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09),
посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05,
2/07, 4/07, 7/08 и 11/08), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова
Медицинске школе у Зрењанину,
односно: да има најмање 15 година
(општи услов); да има одговарајуће
образовање, односно да је професор
физичког васпитања, дипломирани
педагог физичке културе, професор
физичке културе, професор физичког
васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме;
оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике
Србије. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду. Доказ
да кандидат није осуђиван прибавља
школа. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. С обзиром да школа
прибавља доказ о неосуђиваности, у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу
и следеће податке: ЈМБГ, име оца
и девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених.
Пријаве се шаљу на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“ или се предају
лично школи.

Национална служба
за запошљавање

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

У СУСРЕТ
ПОСЛОДАВЦИМА
Ако као послодавац не можете да пронађете и изаберете одговарајуће раднике за своју фирму, Национална служба за запошљавање вам може решити проблем. Ми поседујемо највећу базу података о незапосленима на
националном нивоу. Незапослени су евидентирани по квалификацијама,
старости, радном искуству и стручности. Осим формалних квалификација, знања и вештина, располажемо и информацијама о неформалном и
додатном образовању, знањима и вештинама које поседују незапослени,
као и о реалном радном искуству кандидата и њиховој стручности, која не
мора бити везана за формалну квалификацију.
Како вам можемо помоћи? На неколико начина. Прво можемо за вас извршити предселекцију и селекцију кандидата. Шта то значи?
Предселекција значи да за вас можемо изабрати кандидате за посао са евиденције који задовољавају критеријуме које сте нам доставили. Са вама договарамо и начин на који ће кандидати доћи у контакт са вама (слање CV-а, телефонски контакт или долазак кандидата на разговор). Постоји могућност и заказивања групног разговора са кандидатима у просторијама
НСЗ, уз присуство послодавца.

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

Шта значи селекција? Уколико сте независно од нас расписали конкурс за слободна радна
места, и већ сте самостално извршили предселекцију, можете бесплатно добити услугу избора кандидата. Потребно је да нам поднесете захтев за селекцију, са листом изабраних лица,
као и описом послова. У надлежној филијали НСЗ анализирају се достављени описи послова
и посебни захтеви послодавца. Утврђује се програм психолошког испитивања и одређују технике у процесу селекције. У року од 5 дана од пријема захтева послодавац бива обавештен о
термину и месту психолошког испитивања, уколико је потребно да сам обавести кандидате.
По завршеном тестирању, уколико је предвиђено, може се обавити и психолошки интервју
са кандидатима, а затим се тестови оцењују, систематизују и тумаче, како би се проценила
усклађеност психолошких карактеристика кандидата са захтевима послова на којима ће радити. Након разврставања кандидата у категорије, извештај се директно испоручује послодавцу. На основу извештаја тестирања НСЗ, коначан избор кандидата за своју фирму прави
послодавац.
Шта још можемо да урадимо за вас? Тражите раднике одређеног профила, којих има мало
или нема на евиденцији. Ако се деси да на евиденцији незапослених лица НСЗ нема радника
са потребним знањима и вештинама које захтевате, или као послодавац желите да повећате
број запослених уз адекватну стручну припрему у својој компанији или у образовним центрима, нудимо различите врсте обука кандидата за конкретне послове. Програме обука за
познатог послодавца можемо прилагодити захтевима радних места у компанији или можемо
спровести обуку на радном месту у фирми, уз бесповратну финансијску подршку. Јавни позив
НСЗ за учешће у финансирању програма обука на захтев послодавца за 2012. годину је активан, а подразумева стицање додатних знања и вештина потребних за обављање послова код
послодавца у трајању до 6 месеци, уз обавезу заснивања радног односа након обуке.
Такође, стандардно вам нудимо услугу бесплатног оглашавања слободних радних места у
публикацији „Послови“, али и на нашој интернет презентацији, затим на огласним таблама
наших филијала и служби, па чак и на неким националним и локалним медијима. У потрази
за одговарајућим радницима можете доћи и лично у надлежну филијалу НСЗ и тамо попунити и поднети „Пријаву потребе за запошљавањем“. Формулар ове пријаве послодавци могу
преузети и са нашег сајта www.nsz.gov.rs. Такође, послодавци пријаву могу послати и поштом,
електронском поштом или факсом. Телефоне и адресе надлежних филијала НСЗ послодавци
могу добити ако назову наш Позивни центар, на број 0800/300-301, или наћи на нашој интернет презентацији, у делу „Контакт“.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Уговори за 40 младих Параћинаца

ИСКУСТВО ЈЕ ДРАГОЦЕН КАПИТАЛ
Висока стопа незапослености младих представља велики проблем општине Параћин, чему ће у наредном
периоду бити посвећена посебна пажња
Директор Националне службе Дејан Јовановић уручио је уговоре за 40 младих Параћинаца и 19 послодаваца код којих ће они,
захваљујући програму „Стручна пракса“, први пут бити радно ангажовани.
„Добила сам дугоочекивану прилику да своје теоријско
знање употпуним практичним и професионално се остварим
у области за коју сам се школовала. Коначно сам добила шансу
да покажем шта знам, и то у свом граду. Надам се да ћу својим
трудом и радом оправдати указано поверење и добити сталан
посао“, рекла је Бојана Ђорђевић, дипломирани географ, која је
захваљујући програму „Стручна пракса“ добила прилику да прва
радна искуства стекне у гимназији коју је и сама завршила.
Програм „Стручна пракса“ предвиђа обављање стручне
праксе у циљу оспособљавања лица за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа. Млади могу бити ангажовани
у предузећима у државном или приватном сектору, која имају
законом предвиђено обављање приправничког стажа, на пример, у областима као што су право, медицина, просвета и друге.
У прошлој години кроз овај програм посао је нашло 6.600 незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање.
„Млади људи почињу своје прве радне задатке, премошћавају јаз између теорије и праксе и стичу неопходно искуство, које
је драгоцен капитал приликом запошљавања. У Параћину више
од 2.500 младих људи чека на посао, па овај алармантни проблем
треба да решавамо сви заједно. Млади су будућност Параћина

и сваке општине у Србији. Институције и предузећа у Параћину
препознали су и потребу запошљавања младих високообразованих кадрова, па су између осталих ангажовали и 30 људи са
факултетом. У ова сурова времена сваку понуђену шансу треба
искористити, како би својим залагањем и жељом за учењем изборили и сталан посао”, рекао је Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање. Он је поручио младим људима да се школују, како би повећали своје шансе за проналажење
доброг и плаћеног посла.
У спровођењу активне политике запошљавања важна је и
подршка коју Национална служба добија од свих партнера на локалном и државном нивоу.
„С обзиром на ситуацију на локалном тржишту рада, акценат је стављен управо на младе људе без радног искуства. Ове
године приправнички стаж обавиће 50 младих, што ће им дати
могућност да се запосле, макар и на одређено време, и постану
конкурентнији на тржишту рада. Врата великих институција и
предузећа су им отворена, захваљујући програму Националне
службе за запошљавање. Радићемо на томе да оваквих програма
буде што више и да млади људи не одлазе у друге градове, већ да
у Параћину развијају своју каријеру и обезбеде сигурну егзистенцију за себе и своје породице. Њихова енергија, иновативност и
идеје ће свакако допринети побољшању живота наше заједнице”,
рекао је Далибор Митић, помоћник председника Општине Параћин и председник Локалног савета за запошљавање Параћина.
А.Б.
		

Сајам запошљавања, образовања
и стручних пракси у Звечану
У организацији Филијале Косовска Митровица НСЗ,
недавно је одржан 4. сајам запошљавања, образовања и
стручних пракси. Поред 24 послодавца са подручја општина северног и централног дела Косова и Метохије, који су
исказали потребу за пријемом 60 нових радника, на сајму
су учествовале и 4 средње стручне школе са севера Косова и
Метохије. Најтраженија су била средњошколска занимања
са трећим степеном, квалификовани бравари, монтери и вариоци.
Организовање Сајма запошљавања, образовања и
пракси на једном месту резултат је сарадње са канцеларијом Школске управе Министарства просвете у Косовској
Митровици и Универзитетом у Приштини, са намером да
се донекле ублажи дисбаланс на тржишту рада у понуди и
тражњи радне снаге.
Средње стручне школе су имале могућност да представе образовне профиле намењене будућим средњошколцима, како би им помогле да се на време усмере према занимањима која су тражена на тржишту и која ће им омогућити
да брже дођу до посла.
Сајам запошљавања, образовања и пракси у Косовској
Митровици званично је отворила посланица у Скупштини Србије, Стојанка Петковић, истакавши да Национална
служба за запошљавање на различите начине брине о незапосленим лицима и послодавцима, између осталог и
организовањем сајмова запошљавања у свим косметским
срединама у којима још има Срба. Петковићева је нагласила колико је важно да се млади који уписују школе прилагођавају тржишту рада, да не би касније годинама чекали
на своју шансу.
Поред послодаваца и средњих школа као активних
учесника, Сајму запошљавања, образовања и пракси присуствовали су представници многих значајних институција,
које у оквиру својих надлежности, заједно са НСЗ могу утицати на смањење броја незапослених на овом подручју.
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Сајам запошљавања
у Панчеву
На сајму запошљавања који је недавно организован у
Панчеву учествовала су 23 послодавца, који су понудили
130 слободних радних места. Могућност да предају своје
биографије имали су: продавци, заваривачи, бравари, металостругари, металоглодачи, комерцијалисти, аутолакирери, водоинсталатери, књиговође, агенти продаје, васпитачи,
психолози, правници, педагози, фармацеути, референти ИТ,
оператери техничке подршке и многи други.
Највише посетилаца било је на штандовима ПУ „Дечја
радост“, „Данијела комерц“, „Гранекспорт“, „Пасаж груп“, али
интересовање није изостало ни за остале послодавце. Своју
прилику за посао потражило је више од 700 незапослених.
Сајам је отворио директор панчевачке филијале НСЗ,
Александар Фаркаш, који је посебно истакао добру сарадњу
са градом у овом и другим пројектима. Генерални покровитељ манифестације био је Град Панчево, који финансира
и летњу праксу за студенте, као и програме самозапошљавања и волонтирања.
З.Максимовић

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

Сајам професионалне оријентације и планирања каријере у Бачкој Паланци

ОДЛУКА ЈЕ ТВОЈА
Будући средњошколци и студенти добили су одговоре на питања о перспективама и могућностима даљег
образовања и усавршавања, информације о применљивости знања, квалитету рада и запошљивости

Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад,
Служба Бачка Паланка и Канцеларија за младе Општине Бачка
Паланка, крајем прошле седмице организовале су 2. сајам професионалне оријентације и планирања каријере, у холу Спортско
рекреативног центра „Тиквара“ у Бачкој Паланци, под слоганом
„Избор је твој, одлука је твоја“.
На Сајму се представило 16 средњошколских институција,
три високе школе и девет факултета. Била је то одлична прилика
да се више од 600 ученика основних и средњих школа информише о образовним профилима и мрежи образовних институција.
- У непосредној комуникацији са представницима образовних институција, будући ученици и студенти, поред материјала који им је доступан, могу да добију одговоре у вези са перспективама и могућностима даљег образовања и усавршавања,
информације о применљивости знања, квалитету рада и запошљивости, као и да учествују на радионицама и трибинама прилагођеним њиховој старосној доби. На овај начин ученици комплетирају знања која им могу бити од велике помоћи у доношењу

одлуке о даљем школовању и планирању каријере и преузимању
одговорности за даљу потрагу за значајним информацијама, у
циљу унапређивања свог каријерног пута, објаснила је Весна Чекић, начелница Одељења за професионалну оријентацију и планирање каријере НСЗ, која је отворила Сајам.
Међу школама учесницама била је и Поморска школа из Котора, са традицијом дугом 163 године, која образује ученике за
радно место официра на броду.
- Организујемо интензивну праксу за ученике и радионице у
свим разредима, радионицу за ручну обраду метала, за спајање
метала и слично. Будући наутичари користе и симулаторе и тако
се припремају за обављање посла у реалним условима, објаснио
је Вељко Ботица, директор школе.
Школа пружа могућност интернатског смештаја и уписа
деце из Србије и Црне Горе под једнаким условима. Тренутно
школу похађа више од пет ђака из Србије, међу којима су два
Војвођанина. Према речима руководиоца Службе, Драгана Перића, Служба НСЗ Бачка Паланка планира да подржи део обуке
и преквалификације Поморске школе за лучке раднике и речну
пловидбу, с обзиром да у тој области рада у Бачкој Паланци недостају радници и да у перспективи постоји могућност отварања
истурених одељења Поморске школе у Бачкој Паланци.
Давид Т, Невена Р. и Дејана Б, ученици Школе за дизајн „Богдан Шупут“ из Новог Сада, према речима Ковиљке Козоморе,
професора ликовне културе, показали су врхунске резултате на
пријемном испиту. Ученицима који су посетили Сајам указала се
прилика да, посматрајући талентоване ђаке како цртају поставку мртве природе, сагледају шта могу очекивати на пријемном
испиту у школи „Богдан Шупут“.

Бесплатна публикација о запошљавању

- Имамо намеру да цртајући на лицу места прикажемо један
сегмент онога што радимо и уједно представимо школу, рекао је
Давид Т, ученик четвртог разреда на смеру графички дизајн.
Дејана Б, ученица другог разреда, са девет година почела је
да слика ногом. У почетку је прецртавала сликовнице, а данас
највише слика мртву природу, портрете и пејзаже.
- Имала сам много изложби и сан ми је да упишем ликовну
академију. Најчешће користим акрилне, пастелне и уљане боје, а
моји узори су Моне и Леонардо да Винчи, са задовољством прича
Дејана.
Бојани А, ученици осмог разреда ОШ „Милета Протић“ из Товаришева, Сајам се веома допао, јер сада има јаснију слику о томе
шта ће уписати.
- Двоумила сам се између медицинске школе и гимназије и
након увида у образовне програме школа мислим да ћу уписати
медицинску, смер педијатријска сестра, објашњава Бојана.
Ђорђу К. и Драгану П, ученицима осмог разреда ОШ „Свети
Сава“ из Новог Сада, допала се разноврсност понуде на Сајму.
- Највише бих волео да упишем Гимназију „Јован Јовановић
Змај“ у Новом Саду, али сада размишљам и о Гимназији „20. октобар“ из Бачке Паланке, јер има много ваншколских активности
и на добром је гласу, каже Драган П.
Према речима Биљане Радовић, психолога Гимназије „20.
октобар“ из Бачке Паланке, посебна пажња у школи посвећена је
даровитој деци, за коју су предвиђени посебни образовни планови и рад по посебним стандардима.
- У школи организујемо бројне секције, на пример новинарску и шаховску, у жељи да изађемо у сусрет потребама ученика.
Планирамо да у следећој години, у сарадњи са економском школом, креирамо секцију у којој ће се деца бавити и кувањем.
Факултет за правне и пословне студије из Новог Сада, према
речима студента пословне психологије Давида Балабана, осим
представљања, на Сајму настоји да утиче и на разбијање предрасуда о квалитету наставе на приватним факултетима и начину
њиховог рада.
- Професори су отворени за консултације, па сматрам да би
сви студенти могли да истакну добар однос са њима. Квалитет и
начин рада нашег професорског кадра представља најбољу основу за борбу са предрасудама које се везују за рад приватних
факултета, истакао је Балабан.
На штанду НСЗ ученици су могли да се упознају са „Водичем
за избор занимања“, публикацијом у издању Службе, која има и
своју интерактивну верзију на сајту НСЗ. Штампану публикацију,
пре свега намењену деци која немају приступ интернету, преузео
је 171 ученик основне школе, док је представницима образовних
институција подељено 35 „Водича“. Ученици су на штанду НСЗ
били у могућности да добију и смернице о планирању каријере
након завршене основне школе и правилном избору занимања,
као и информације о могућностима запошљавања у појединим
областима рада.
М. Милић Ђорђевић
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У Младеновцу понуђено 160 слободних послова

МНОГО РАЗЛОГА
ЗА ОПТИМИЗАМ

Сајам запошљавања у Младеновцу за четири сата посетило је више од 800 незапослених, углавном младих, али

С

и оних старијих, који су у процесу транзиције остали без посла као технолошки вишак

лужба запошљавања Младеновац, Испостава Сопот и
Општина Младеновац организовале су крајем априла
сајам запошљавања у младеновачком спортско - рекреативном центру, на коме су учествовала 23 послодавца
(Маковица, Кварц, J&J Technologies, ЈКП, Мистер Џаџ,
Стојковић керамика, Галко, Електрошумадија, Глечер 21, Онофко,
Метал тим, Дис, Младинска књига и други), који су понудили 160
слободних радних места незапосленима разних струка и квалификација: туризмолозима, комерцијалистима, електро и машинским инжењерима, возачима, комерцијалистима, трговцима,
браварима, производним и помоћним радницима, економистима, лакирерима, керамичарима, васпитачима, технолозима,
пољопривредним техничарима…

Сајам запошљавања у Младеновцу за четири сата посетило
је више од 800 незапослених, углавном младих, али и оних старијих, који су у процесу транзиције остали без посла као технолошки вишак. На штанду Националне службе за запошљавање
незапослени су могли да добију стручне савете, као и помоћ у
писању радне биографије.

Бољи услови
Руководилац Службе Младеновац НСЗ Горан Михајловић
поздравио је учеснике и захвалио се на добром одзиву послодаваца и незапослених. Присутнима су се овом приликом обратили
и Драгана Конаков Радовановић, директорка Филијале Београд
НСЗ и заменик председника Општине Младеновац Дејан Чокић.
Драгана Конаков Радовановић је подсетила присутне да је Национална служба за запошљавање креирала низ мера којима
помаже и послодавцима и незапосленима. Посетиоцима сајма
пожелела је срећу какву су имали незапослени Младеновчани
на прошлом сајму запошљавања, када је велики број успешно
стигао до радних места. Заменик председника Општине, Дејан
Чокић, најавио је неке нове и олакшавајуће услове за будућа запошљавања у Младеновцу.
- Као градска општина не можемо, нажалост, да отварамо
нове фирме, али можемо и хоћемо да сваком инвеститору максимално олакшамо покретање новог посла. Оснивање Локалног савета за запошљавање наше општине, усвајање Локалног акционог плана запошљавања, сарадња са НСЗ и организовање овог
сајма, најбоље су што тренутно можемо да урадимо за Младеновац. Велика ствар за нашу општину је и најава да ће свака фирма
која запосли новог радника добити од града Београда субвенцију
од 6 до 8 хиљада евра, рекао је Чокић.
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Послодавци задовољни
Наталија Пантић, технолог у фирми „Голд пак“, која се бави
производњом и паковањем прехрамбених производа, каже да на
сајму траже 10 производних радника:
- Прикупили смо око 100 радних биографија, које ћемо убацити у нашу базу података, а људе ћемо позивати на разговор
за посао кад год се укаже потреба. По великом интересовању се
види да посла нема и да људи дуго чекају на запослење. Првенствено користимо прилику да нове раднике тражимо на сајму,
јер је боље због директног контакта и разговора са кандидатима.
Снежана Димитријевић, из Концерна „Петар Драпшин“, каже
да су већ трећи пут на сајму запошљавања:
- Имамо 10 фабрика и 570 радника. Са НСЗ имамо дивну
сарадњу, па запошљавамо раднике искључиво преко Службе
запошљавања. Сада тражимо око 25 производних радника, металостругаре, ливце, калупаре и помоћне раднике. И овај пут
очекујемо да ћемо наћи добре раднике, а сакупили смо преко 50
CV-а. Очекује нас ове године велики посао, па смо се зато и појавили на сајму. Просечно годишње запошљавамо између 20 и 30
радника. Све биографије чувамо и када се укаже потреба позивамо кандидате на разговор.
На штанду фирме „Маковица“, која се бави производњом
хлеба и пецива, складиштењем и прерадом жита, предато је око
100 CV-а, за послове пекара, возача, аутомеханичара, пакере и
трговце, укупно око 30 нових људи.
- Са кандидатима сам причала и углавном већ видела ко би
могао да буде запослен. Прошле године смо са сајма запослили
47 радника, сви су се показали одлично и још увек раде код нас.
Раднике искључиво тражимо преко НСЗ или их преко НСЗ прво
шаљемо на обуку пре запошљавања. Наставићемо одличну сарадњу са Националном службом, каже Мара Каран из „Маковице“.
„Керамика Младеновац“, која запошљава 530 радника и
бави се производњом санитарне керамике и цеви за грејање, на
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овом сајму тражила је електроинжењера, економисту и производне раднике, ливце, ретушерке и глазираче, укупно око 20 људи.
- Запошљавамо раднике и мимо сајма, али искључиво преко НСЗ, са којом имамо перфектну сарадњу. Доста смо већ људи
запослили на тај начин, и сада ћемо, а све то јер смо веома задовољни радницима које нам пошаље Служба запошљавања, каже
Ивана Савић.

Надају се послу
Ранка из Младеновца, по занимању конфекционар крзна и
коже, прича како у струци није радила ни дана, али је радила у
угоститељству, у Робној кући „Београд“, више од 12 година. Од
септембра је без посла, а конкурисала је и тражила посао на све
могуће начине:
- Посао и можеш да нађеш, али да радиш без плате. Шест
месеци сам провела тако, рачунајући да ће ми бити уплаћен бар
стаж, али ми послодавац није уплатио ништа, ни социјално, ни
стаж, ни плату. Кажу ми да једино могу да идем на суд, а када ћу
и шта ћу тамо урадити и колико ће то трајати, сви знамо. Мени то
не треба. Хоћу да радим и треба ми сигуран посао од кога могу
да живим. Наставићу да тражим посао и идем на све сајмове запошљавања. CV сам предала код два послодавца, а надам се да
су ови послодавци сигурнији, јер су овде дошли преко Службе
запошљавања.
- Немам неко радно искуство, само две и по године стажа.
Завршила сам основну школу и две године усмереног. Млада сам

се удала, домаћица сам, али сада морам да тражим посао. Конкурисала сам за радницу у производњи, јер сам проценила да
бих могла успешно да се прилагодим послу. Све остале понуде су
одличне, али ја немам струку. Посао тражим на све начине, чак
сам и сама давала оглас за чување деце. Надам се да ћу данас
успети да нађем посао, прича Љиљана из Раље.
Александар је инжењер технологије, има посао и 15 година
стажа, али је на сајам дошао у потрази за евентуалном променом
посла. Мисли да је сајам добра прилика да се одабере један или
више послодаваца, да се поприча са њима и на лицу места процене шансе за запослење. У нади да ће пронаћи бољи посао предао
је свој CV, како каже, циљано једном послодавцу. Наставиће да
тражи други посао, али опуштено, јер посао има, па ако му налети неки бољи, биће одлично.
Зоран је предао своју радну биографију на десет места. Не
ради већ 8 година, по занимању је машинбравар. Дуго је радио у
“Драпшину”, па је и на овом сајму конкурисао код бившег, а могуће и будућег послодавца. Представници ове фирме су му рекли
да као њихов бивши радник има предност при запошљавању.
Наставиће да тражи посао и посећује сајмове запошљавања.
Н.Новаковић

Од Младеновца до Чукарице

У ПОТРАЗИ ЗА ПОСЛОМ
„Желела бих да нађем посао у струци, али тога нема, па ћу прихватити посао који ми се понуди. Чекање је
некада краљица мудрости, али што се тиче посла, мислим да је губитак времена“, каже Славица, струковни
економиста за туризам
Незапослени Београђани, само дан након младеновачког
сајма запошљавања, имали су нову шансу да посао потраже
на сајму на Чукарици. Служба Чукарица београдске филијале
НСЗ, у сарадњи са ГО Чукарица, у холу Општине окупила је 29
послодаваца, који су понудили преко 250 слободних радних
места, за возаче, конобаре, собарице, куваре, шиваче, вариоце,
аутомеханичаре, медицинске сестре, раднике на одржавању
зелених површина.
„У Београду је ово трећи сајам од почетка године, у Србији
четрдесет трећи, а до краја месеца планирано је још тринаест.
Сајмови запошљавања су већ традиционално добра мера,
коју уназад десет година спроводи Национална служба за
запошљавање и која даје јако добре резултате. У години када
је НСЗ добила знатно мања средства из буџета, за смањење
незапослености, која је један од највећих, ако не и највећи
проблем у земљи, треба да се боре сви социјални партнери.
НСЗ је претходних година успоставила добру коминикацију
са привредницима, са локалним самоуправама кроз локалне
акционе планове, тако да сада општине и креирају и учествују у финансирању политике запошљавања на својој територији“, рекао је Дејан Миљковић, заменик директора НСЗ.
ЈП „Ада Циганлија“ је и на овом сајму тражила сезонску
радну снагу. „Запослићемо десетак радника на пословима
одржавања зелених површина око самог Савског језера, и при
томе ћемо водити рачуна да посао обезбедимо онима који се
налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, а
који су истовремено у тешкој материјалној и породичној ситуацији. Они који се добро покажу остају и ван сезоне, после 31.
октобра. На овај начин настојимо да се прикључимо другим
компанијама и предузећима, како бисмо заједно радили на
решавању проблема наших незапослених суграђана“, рекао је
Зоран Гајић, директор тог предузећа.

Бесплатна публикација о запошљавању

Овог пролећа на Ади ће упослење наћи и два ученика
са инвалидитетом Школе за основно и средње образовање
„Свети Сава“ из Умке, што је иницирано недавном заједничком посетом представника Службе Чукарица НСЗ, Општине
и послодаваца тој школи, како би помогли да њени ученици,
поред драгоценог радног искуства, добију прилику и за социјализацију и искуство које ће им помоћи да воде што самосталнији живот.
Драган Гаврић, из фирме „Андракс“, каже да су већ запошљавали раднике преко НСЗ, да су први пут на сајму запошљавања и да траже 10 трговаца у малопродаји: „ Већ на првом разговору можемо да видимо какви су кандидати. Важно
нам је да имају трговачко искуство, да су вредни и љубазни
према клијентима са којима ће бити у сталном контакту у нашем малопродајном ланцу пића и кондиторских производа“.
Тако причају неки од послодаваца, а многи су већ на
сајму правили прве селекције. Гужва је била на свим штандовима, где су осим основних информација о компанији, заинтересовани кандидати остављали радне биографије и обављали
прве разговоре за отворене радне позиције.
„Желела бих да нађем посао у струци, али тога нема,
па ћу прихватити посао који ми се понуди. Чекање је некада краљица мудрости, али што се тиче посла, мислим да је
губитак времена“, каже Славица, струковни економиста за
туризам.
„Радио сам разне послове, имам искуства, али и година,
па ћу видети како ћу проћи“, искрен је Петар.
Бројни незапослени су шансу за посао видели у хранитељству, па се и на штанду Центра за породични смештај тражила информација више о програму хранитељских породица, за чијим радом постоји повећана потреба.
М.Колаковић
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Дан планете Земље

Покоравајући природу, човек оставља велике последице за собом. Отпад је један од дубоко урезаних
трагова у лице планете. Надајући се да ће ублажити овај проблем, прву “забавну канту” за раздвајање
смећа поставили су нишки студенти из Тима Евок

Д

ан планете Земље - 22. април обележава се како би
се човечанство подсетило у каквом је стању свет који
људи по својој мери кроје, али и да се подигне свест и
искаже захвалност за човекову средину. Организатори
обележавања Дана планете Земље апелују на грађане
широм света да обећају „милијарду зелених акција“,
укључујући искључење сијалица у кућама, коришћење масовног
транспорта за одлазак на посао и конзумирање локално узгајане
хране.
Међународни Дан планете Земље обележен је и широм
Србије, различитим манифестацијама у циљу скретања пажње
грађанима на значај очувања природе.

Суперприродно
На Шестом еколошком фестивалу „Супернатурал“, на београдском полуострву Ада Хуја, учествовало је око 7.000 посетилаца. Оснивач „Супернатурал“ фестивала, Срђан Станковић, рекао је да ће већ од маја, на простору од два хектара, где је одржан
фестивал, а који је уз помоћ Градске чистоће очишћен од грађевинског шута, бити успостављен Супернатурал еколошко-едукативни камп. Он је изразио задовољство што је промовисано ново
место за одржавање „Супернатурал“ фестивала, подсећајући да
је идеја овогодишње манифестације била ревитализација Аде
Хује, као места поред реке Дунав које је годинама било депонија
грађевинског шута и другог смећа.
„Локација је одабрана са идејом да се ревитализује Ада Хуја
у наредним годинама и да поремећени екосистем овог краја врати колико је могуће у првобитно стање“, казао је Станковић. Према његовим речима, ове године је обезбеђен бесплатан улаз свим
посетиоцима који дођу бициклима.

„Наша жеља је била да подстакнемо људе да се баве бициклизмом, да пешаче и користе градски превоз и да што мање
возе кола“, навео је Станковић и истакао да је то у складу са европском политиком о урбаном саобраћају, који у емисији угљендиоксида учествује са 30 одсто.
Посетиоци су на фестивалу могли да присуствују предавањима и презентацијама из области заштите животне средине, да дегустирају органски произведену храну и да се забаве уз
наступе музичких извођача.
На „Супернатурал“ фестивалу су се представиле организације из области заштите животне средине - Лига орнитолога Србије, Светски фонд за природу, Факултет за примењену екологију
ФУТУРА, Рикен (Recan) фонд за рециклажу лименки и Центар за

Нека буду само мирни и весели дани
Земље у будућности, за наш лепи свемирски
брод Земља, који наставља да се окреће и
кружи у хладном свемиру са његовим топлим
и ломљивим товаром ведрог живота
Секретар Уједињених нација, У Тхант,
21. март 1971. године

промовисање, развој и примену обновљивих извора енергије.
На фестивалу је представљен и еколошки сајт агенције Бета
- Зелена Србија (www.zelenasrbija.rs). Посетиоци су могли да
учествују у наградној игри о заштићеним врстама животиња, а
троје првонаграђених добиће саднице украсних биљака које дарује Јавно предузеће „Србијашуме“.
Фестивал „Супернатурал“ је организовао и зелену пијацу, на
којој су представљени и произвођачи аутентичних српских производа, попут лесковачког ајвара, футошког купуса и хомољског
меда. Први пут је одржан и јавни час хортикултуре, у сарадњи са
Београдским фестивалом цвећа. У „Зеленој учионици“ посетиоци
су могли да чују предавања домаћих и страних стручњака из об-

У свакој земљи
Дан планете Земље службено се облежава од 1992. године,
када је током Конференције УН о животној средини и развоју у
Рио де Жанеиру, на којој је учествовао велики број представника влада и невладиних организација, усклађен далекосежни
програм за промоцију одрживог развоја. На предлог боливијске владе, 2009. године Општа скупштина Уједињених народа
је 22. април прогласила међународним Даном планете Земље.
Организатори наводе да се Дан планете Земље у некој форми слави у готово свакој земљи. У Манили, на пример, групе
за заштиту човекове средине иницирале су чишћење обале у
мочварним пределима, који се сматрају стаништем птица и
риба у јеку претњи од евентуалне урбанизације.
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како би се што више деце укључило“, рекао је Јовановић. А млади
Панчевци едуковали су суграђане у области заштите животне
средине, и подстакли их да своју свест прошире и учине нешто
за будуће генерације.

Забавне канте

ласти заштите вода, биолошке разноврсности, менаџмента отпада, али и упутства о роњењу. У оквиру „Зелене лабораторије“ - истраживачког центра, окупили су се домаћи и страни стручњаци
из области заштите животне средине, који треба да израде пројекат потпуне рехабилитације екосистема Ада Хуја.
Фестивал су подржали Град Београд, Општина Палилула,
јавна предузећа Србијашуме, Градска чистоћа и Градско зеленило Београда. У оквиру обележавања Дана планете Земље организована је и акција чишћења на Великом ратном острву.

Познајеш ли свој град
Поводом Дана планете Земље, новосадски основци такмичили су се у познавању свог града, у оквиру манифестације „Познајеш ли свој град“.
„Деца петих разреда из девет новосадских основних школа
имала су задатак да на 21 локацији у граду реше тестове са темама из прошлости и садашњости Новог Сада, да помоћу карте
и градским превозом проналазе задате локације у граду, као и
да реше тест о познавању планете Земље. Упознавали су се са
историјским знаменитостима Новог Сада, као што су кућа у којој
су живели Милева Марић и Алберт Ајнштајн, Кеј жртава рације
и чешка складишта, која су део старог здања Матице српске“, рекао је координатор акције и начелник одреда извиђача „Иво Лола
Рибар“, Бојан Рогановић.
Осим тога, имали су спортске активности и извиђачке задатке, а победничке екипе награђене су пехарима. Манифестацију „Познајеш ли свој град“ подржала је Управа за образовање
Града Новог Сада, а испред градске власти акцији је присуствовао председник Скупштине града Александар Јовановић, који је
рекао да је „важно да деца кроз занимљиве активности науче
више о историји и географији свог града.“
„Мислим да је добро одржавати овакве акције, како би млади људи имали свест о многим стварима, нарочито према заштити животне средине и оваквих акција мора да буде што више,
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Дан планете Земље скреће пажњу на последице, које човек
покоравајући природу, оставља за собом. Отпад је један од дубоко урезаних трагова у лице планете. Надајући се да ће ублажити
овај проблем, прву “забавну канту” за раздвајање смећа у Нишу,
поставили су нишки студенти из Тима Евок.
“Сортирани отпад се камионима одвози у рециклажне компаније, где се прерађује и добијају се секундарне сировине за
употребу у индустрији”, каже Милош Симовић, члан ЕВОК тима.
Ипак, рециклажа и управљање отпадом у Нишу још нису омасовљени, али истраживања Градског савета за екологију кажу
да би се Нишлије, када би услови то дозволили, у великом броју
одазвале позиву еколошке свести.
“Ми смо у Нишу већ отпочели неколико пилот пројеката сакупљања отпада и углавном покрили комерцијалне зоне. Оно
што нас следеће очекује је увођење таквог система у домаћинства. Реално је очекивати да тај систем заживи већ наредне године”, наводи Соња Поповић из Градског савета за екологију.
Док Ниш очекује још паметних контејнера, надлежни се боре
са већ нагомиланим смећем, истиче Бранислав Јовановић, извршни директор Дирекције за изградњу града:
“За ту намену ове године смо одвојили осам милиона динара. Углавном је уклањање дивљих депонија и озелењавање тих
површина завршено. Остала је још депонија на излазу из Ниша
према Сврљигу, и то ћемо у току овог месеца санирати.”
На пут комуналном хаосу некада може да се стане и уз помоћ удружене добре воље - омладина Демократске странке у
Нишу чисти Дом младих на Нишавском кеју.
“Ово је изузетно важна зграда за историју Ниша, а поред тога
треба да служи као окупљалиште младих. Она је у катастрофалном стању и ми се трудимо да је очистимо и уведемо санитарни ред”, каже Марко Рачнић, из омладине ДС у Нишу. Са друге
стране Нишаве, у тврђавском парку, Нишлије заобилазе смеће из
преврнутих контејнера. Чини се да су две деценије обележавања
Дана планете Земље прекратко време да се у главе баш свих њених становника усади свест о очувању здраве околине.
У Пироту је Дан планете обележен кампањом „Опланети
се!Рециклирај“, у оквиру које је организовано прикупљање пластичне амбалаже, старог папира и електронског и електричног
отпада.
		
А.Бачевић

Дан за подучавање
Дан планете Земље први пут је обележен 22. априла 1970.
То је идеја америчког сенатора Гејлорда Нелсона из северне
државе Висконсин, који је апеловао да се оснује национални
еколошки „дан за подучавање“. У доба политичког активизма
и студентских протеста, Дан Земље привлачи многе репортере
који о томе извештавају. Сенатор Нелсон препушта организацију студентима и бира Дениса Хејса за координатора. Многи
грађани се прикључују и Дан Земље као „празник“ постаје
веома успешан у Сједињеним Америчким Државама. Уз то
сенатор Нелсон следеће године прокламује трећу седмицу у
априлу као „Седмицу Земље“, која постаје национални догађај.
У сенци Дана Земље амерички конгрес усваја већину закона за
заштиту животне средине.
Доста се тога променило у Сједињеним Државама, од како
је пре 42 године обележаван први Дан планете Земље – у време каад је фабрикама још увек било дозвољено да генеришу
знатне количине дима и загађивача у ваздух, а аутомобили користили бензин са примесама олова. Током наредне деценије
основана је Америчка агенција за заштиту човекове средине,
док су федералне и локалне власти одобриле низ закона за
заштиту ваздуха и залиха воде, као и животињских и биљних
врста у опасности..
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Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

