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Да ли је постојећи систем социјалних давања дугорочно одржив и који број корисника може бити поново укључен у систем
привређивања? Да ли држава треба да стимулише запошљавање
у маргиналним друштвеним групама на тржишту рада или да позитивно дискриминише производе компанија из сектора социјалног предузетништва у процесу јавних набавки – само су нека од
питања на која су покушали да одговоре учесници панел дискусије „Маргиналне групе и систем социјалних давања“, која је окупила представнике државних институција и привреде. Заједнички
закључак је да без правих реформи пензијског и пореског система,
али и ослобађања привреде разних намета, слика Србије у којој 1,7
милиона запослених издржава остатак становништва, међу којима
и 1,6 милиона пензионера и више од 700.000 незапослених, биће
све мрачнија.
„Социјално предузетништво је најхуманији и најјефтинији начин да се што већем броју људи обезбеди посао, смањи сиромаштво, повећа запосленост и обезбеди социјално укључивање група са
посебним потребама. Светска економска рецесија је актуелизовала
социјално предузетништво као врсту алтернативне економије, односно као допуну тржишној економији, којом се обезбеђује социјална интеграција осетљивих друштвених група. У Великој Британији
постоји 62.000 социјалних предузећа, што је пет одсто од укупног
броја фирми. Та предузећа имају годишњи приход од 27 милијарди
фунти“, рекла је Драгана Калиновић, директорка ПИО фонда.
На путу ка европским интеграцијама Србија је много научила
о ЕУ, али не треба заборавити да је једнако важно и пласирати своје
информације у исти оквир, како бисмо се на прави начин представили и успоставили контакте. У том циљу, Агенција за европске
интеграције и сарадњу са удружењима формирала је Електронски
регистар удружења, базу података која ће удружењима омогућити
да своје активности учине видљивијим, представе се потенцијалним донаторима и лакше пронађу партнере за рад на пројектима.
Национална служба за запошљавање, иако са смањеним средствима, провереним мерама настоји да повеже послодавце са кандидатима за посао.
- У борби са незапосленошћу наш главни партнер су послодавци, али неопходно је да позовемо и све друге социјалне актере
да нам се придруже, како бисмо што успешније превазишли овај
проблем. Сајмови запошљавања су једна од најтрадиционалнијих
мера активне политике запошљавања које спроводи Национална
служба, и из године у годину показују све боље резултате. Само
крајем марта одржано је 10 сајмова запошљавања, на којима је
учествовало преко 400 послодаваца са понудом од око 2.200 слободних радних места. У овој години НСЗ има знатно мања средства
у буџету за финансирање мера активне политике запошљавања,
па тако и за субвенције и подршку послодавцима. Настојаћемо да
тај недостатак надокнадимо нефинансијским мерама, као што су
сајмови, рекао је Дејан Миљковић, заменик директора НСЗ, на отварању Сајма запошљавања у Калуђерици.
Уз добру предузетничку идеју и подстицајна средства, самостални посао може брзо постати успешан, проширити се и омогућити нова запошљавања. Прави пример за то су предузетници
из Баната, који су покренули свој посао уз субвенције за самозапошљавање. У Средњобанатском округу сопствени бизнис је на овај
начин покренуло 148 особа. Најчешће је реч о малим фирмама, које
се баве неком занатском делатношћу или услужним занатством. У
овом броју представљамо вам две мале, али успешне фирме.
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Јавни позив Фонда за иновациону делатност

УЗ новЕ идЕјЕ и
виШЕ радних мЕсТа
Циљ програма суфинансирања је да се малим предузећима у Србији помогне да успоставе
сарадњу са стратешким партнерима, како би привукли потенцијалне инвеститоре и
пласирали иновације на тржиште. Најбољи светски стручњаци одлучиваће који пројекат
треба подржати

У

ери све бржег технолошког напретка, где научнотехнолошка достигнућа прожимају све аспекте људског
живота, наука, технолошки развој и иновације имају
значајну улогу у подстицању економског развоја. Иновационе делатности сматрају се главним факторима
за стабилну економију усмерену ка знању, која је постала основа
конкурентности и динамичног развоја.
Микро и мала предузећа у Србији од 29. марта могу да
конкуришу за средства у износу до 300.000 евра по пројекту у
области технолошких иновација и истраживања, речено је на
објављивању јавног позива Фонда за иновациону делатност
на Грађевинском факултету у Београду. На конкурсу могу да
учествују компаније основане у Србији, са највише 10, односно
50 запослених, које желе да уложе у технолошке иновације или
имају потенцијал за стварање нове интелектуалне својине. Новац
се може искористити за развој компаније и зараде запослених,
пријаву патената и сертификације, развој пословања, као и за
обуку, али не и за реновирање или куповину земљишта.
Према пропозицијама јавног позива, у програму не могу да
учествују предузећа која су у протекле две године остварила годишњи приход већи од 10 милиона евра. Ако је пројекат успешан
и остварује приход, компанија има обавезу да до 5% годишњег
прихода или 15% од уговора за лиценцирање, а највише 120%
износа добијеног новца из програма, врати у Фонд за иновациону делатност. Новац је обезбеђен у оквиру Програма суфинансирања иновација, који се финансира из претприступних фондова
ЕУ (ИПА) са 8,4 милиона евра, а спроводи уз подршку стручњака
Светске банке.
По речима Љиљане Кундаковић, директорке Фонда за иновациону делатност, програм ће финансирати до 70% вредности
пројекта, док компанија учествује са најмање 30% вредности
пројекта са којим конкурише за средства из програма.
„Циљ програма суфинансирања је да се малим предузећима
у Србији помогне да успоставе сарадњу са стратешким партнерима, како би привукли потенцијалне инвеститоре и пласирали
иновације на тржиште“, истакла је Кундаковићева.
Шеф Светске банке у Србији Лу Брефор нагласио је да је процес одлучивања о компанијама деполитизован, јер најбољи светски стручњаци одлучују који пројекат треба подржати.
Министар просвете и науке Србије Жарко Обрадовић истакао је значај овог програма, јер су и Европи и Србији потребне
нове идеје и замајац који ће покренути производњу и отворити
нова радна места.
Програм суфинансирања иновација само је део активности
Владе у успостављању националног иновационог система. Министар је подсетио да се од домаћих научника од прошле године
први пут тражи да регулишу права интелектуалне својине, при
чему Министарство просвете и науке финансира заштиту патената који настану у току пројеката. Обрадовић је најавио да ће у
мају бити отворени научнотехнолошки паркови у Новом Саду и
Београду, док ће у Нишу тек почети оснивање.
Стицањем статуса кандидата, српским компанијама омогућено је да са партнерима из ЕУ кроз заједничке пројекте конку-

ришу за програм ЕУ за науку и иновације „Хоризонт 2020“, чији је
буџет 80 милијарди евра за период 2013-2020, рекао је шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер (Vincent Deger).
„Програм суфинансирања иновација настао је на основу искустава из Европе“, рекао је Дежер и додао да је ЕУ протеклих
година кроз разне пројекте уложила 67 милиона евра за подршку бизнису у Србији. Дежер је истакао и да је ЕУ, заједно са Европском банком за обнову и развој (EBRD) и Европском инвестиционом банком, направила Фонд ризичног капитала (Western
Balkans Investment Framework), од 41 милиона евра, који ће бити
на располагању земљама у региону, укључујући и Србију.
А.Б.

Од академских до
привредних оквира
Фонд за иновациону делатност је основан Законом о иновациној делатности, ради подстицања иновативности и обезбеђивања средстава за финансирање иновационе делатности,
првенствено кроз сарадњу са међународним финансијским институцијама, организацијама, донаторима и приватним сектором. Циљ Фонда је подстицање и финансирање иновативности
у приоритетним областима науке и технологије, односно да се
пружи подршка да нове технологије стигну из академских оквира до привреде, као и да се помогне малим и средњим предузећима која развијају иновационе технологије.
Пројекат подршке иновацијама у Србији, у вредности од
8,4 милиона евра, финансира се кроз претприступне фондове
Европске уније (ИПА) за Србију за 2011. годину и спроводи у
сарадњи са Светском банком. Циљ је стварање иновативног
предузетништва и стварање и унапређење иновационог система у Србији, који је од кључног значаја за побољшање конкурентности привредног сектора и перспективе економског
раста Србије на дужи рок.

подрШКа
Цивилном дрУШТвУ

Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима покренула је Електронски регистар
удружења (ЕРУ), јединствену базу података која пружа увид у информације о раду удружења,
њиховим капацитетима и потенцијалима, са описом програма и активности које спроводе

А

генција за европске интеграције и сарадњу са удружењима основана је са циљем да своје активности усмери првенствено на послове европских интеграција
од интереса за град Београд, иницирајући сарадњу са
свим осталим организационим јединицама које су на
тим пословима агажоване и на другим нивоима. Истовремено
учествује у изради пројеката финансираних из претприступних
фондова Европске уније и других развојних фондова, обавља послове унапређења процеса приступања Европској унији и достизања утврђених стандарда, у складу са Националном стратегијом за интеграцију Републике Србије у ЕУ. Агенција сарађује
и са европским институцијама и органима државне управе надлежним за послове европских интеграција и конкурисања за коришћење фондова ЕУ, врши информисање и обезбеђује подршку
јавности о процесу европских интеграција и спроводи програме
едукације запослених у циљу ефикаснијег укључивања у процесе европских интеграција.

„Позивам сва удружења да унесу своје податке у Електронски регистар удружења, јер ће им ова база података омогућити
да своје активности учине видљивијим, представе се потенцијалним донаторима и лакше пронађу партнере за рад на пројектима“, рекао је том приликом Данко Рунић, директор Агенције за
европске интеграције и сарадњу са удружењима.
„Регистар ће помоћи граду Београду да лакше оствари увид
у капацитете рада удружења, како би ефикасније координирао
подршку цивилном друштву. Овај механизам ће омогућити бољу
информисаност о начинима финансирања удружења и мотивисати грађане на активизам и развој каријере у цивилном сектору“, истакао је Рунић на поменутој промоцији.
Добровољном регистрацијом удружењима се пружа могућност унапређења сарадње са институцијама града Београда, као
и умрежавања, успостављања сарадње са друштвено одговорним компанијама, фондацијама и другим донаторима који подржавају активности цивилног сектора.
СМЦ

Зашто је ЕРУ важан?

Агенција врши и послове обезбеђивања услова за рад удружења, успоставља партнерства са удружењима ради учествовања у припреми пројеката и учествује у креирању друштвеног
амбијента који је подстицајан за цивилно друштво.
У београдском Медија центру недавно је одржана конференција за медије на којој је представљен нови пројекат.
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За удружења ЕРУ је важан и зато што битно поједностављује и смањује трошкове конкурисања за доделу буџетских
средстава, доприноси јачању видљивости рада удружења,
представља удружење потенцијалним партнерима и корисницима, обједињује све релевантне информације о другим удружењима, олакшава и стимулише секторска партнерства и
формирање коалиција.
Са становишта локалних самоуправа и државне управе,
ЕРУ омогућава увид у активности, капацитете и резултате
рада удружења, доприноси ефикаснијој координацији подршке удружењима, поједностављује поступак одлучивања о
подршци пројектима, помаже у проналажењу партнера из
цивилног сектора, олакшава рад на пројектима и развоју политика.
ЕРУ је битан за све, зато што омогућава бољу информисаност грађана о активностима цивилног сектора, повећава
степен поверења грађана у рад удружења, доприноси јавности
сарадње државне администрације и удружења, подстиче активно учешће грађана кроз могућност укључивања у пројекте
које реализују удружења и отвара велике могућности развоја
каријере у цивилном сектору.
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Научноистраживачки рад

КОЈИМ ПУТЕМ
КА ЕВРОПИ
Посебан значај пројекту „Друштвене
трансформације у процесу европских
интеграција“ даје заједничко учешће млађих
и искуснијих истраживача. Резултати ће
представљати важан подстицај разумевању
и усвајању система вредности заснованог на
принципима демократије, заштите људских и
мањинских права и толеранције
Један од пројеката који се реализују у Институту друштвених
наука Републике Србије, „Друштвене трансформације у процесу
европских интеграција – мултидисциплинарни приступ“, укључује истраживања из неколико области: економије, политичких
наука, социјалне психологије, комуникологије, социологије, антропологије и историје. Истраживања ће представљати комбинацију теоретских и емпиријских истраживања, и то у неколико
кључних сегмената: ефикасност државе благостања и апликације модела социјалне заштите у Србији, однос између миграција
и схватања демократије у Србији, истраживање политичке културе (са посебним акцентом на ставове, вредности и оријентације
младих), трансформација медија и примена већ постојећих пракси и нормативних решења из Европске уније. Први пут се предузима овако свеобухватан пројекат, са низом истраживања која ће
спроводити појединачни истраживачи и истраживачки тимови.

Досадашњи резултати
Истраживачи на овом пројекту, њих 26, током године објавили су преко 80 научних радова, укључујући и 10 монографија, као и неколико радова у часописима највиших научних
категорија. Неколико учесника на пројекту је било веома присутно и у јавности током 2011, кроз ауторске текстове у штампи, колумне, интервјуе, коментаре и слично, чиме су допринели критичком информисању и формирању јавног мњења (у
складу са постављеним циљевима овог пројекта, посебно када
се ради о европским интеграцијама Србије и реформама неопходним да би се убрзало досезање стандарда ЕУ у различитим
областима), као и повећаној видљивости науке и научних истраживања.

Резултати пројекта ће бити представљани сукцесивно, у радовима које ће објављивати учесници пројекта, али и кроз серију
конференција и јавне наступе истраживача. Поједина истраживања ће се вршити као делови ширих међународних пројеката,
заједно са страним сарадницима, укључујући, на пример, сарадњу Института друштвених наука са Универзитетом у Бечу.
У разговору за „Послове“ о најважнијим очекиваним резултатима овог пројекта, др Александар Бошковић, руководилац
пројекта и научни саветник у Институту друштвених наука,
каже: „Учесници пројекта ће посматрати конкретна подручја
економског и друштвеног развоја, поредити стање у Србији са
стањем у другим државама, пре свега, чланицама Европске
уније и онима које су на путу ка чланству, а затим и донети одговарајуће закључке у вези са оним аспектима европских интеграција нашег друштва који се могу окарактерисати као успешни, и
оним на којима још треба радити да би се побољшали“.

Бесплатна публикација о запошљавању

На питање какав је тренутни статус научних истраживача
у постојећим условима, др Бошковић истиче: „На пример, што се
антропологије тиче, интересантно је да код нас последњих година
делује једна врло млада, амбициозна генерација, која објављује
радове у много публикација. Мислим да би то требало искористити, јер је парадоксално због наше економске неразвијености. По
броју објављених ауторских истраживања Србија је најдинамичнија у региону. Колеге у окружењу су потпуно фасциниране“.
Да би истраживања постигла своју сврху, неопходно је да
њихови резултати буду искоришћени. Др Бошковић изражава
уверење да ће потенцијални корисници, посебно државне институције, почевши од института, универзитета, факултета, користити резултате оваквих и сличних истраживања.
„Самим указивањем на ствари које се другде раде на ефикасније начине и указивањем на ствари које се овде могу побољшати, очекујем да ћемо кроз резултате пројекта дати себи прилику да се поредимо са развијеним светом“, каже др Бошковић.
Пројекат се финансира из средстава Министарства просвете и науке, а делимично из средстава Европске банке за развој.
Према речима др Бошковића, руководиоца пројекта, проблем је,
као и увек, што је обим средстава која су учесници пројекта добили много мањи од средстава која су им потребна. И поред свега,
приоритет при расподели средстава која су им на располагању су
плате младих истраживача који су прошле године запослени у
Институту друштвених наука.
СМЦ

Циљеви пројекта
Међу основним циљевима пројекта налазе се:
- препоруке владиним и државним институцијама приликом дефинисања и одређивања најважнијих циљева
друштвеног развоја у наредном периоду (ЕУ, учвршћивање
демократских институција, развој партијског система у
складу са нормама које важе у ЕУ, улога медија);
- помоћ државним органима у процесу придруживања, посебно када је реч о усвајању закона у поменутим областима;
- боље разумевање функционисања парламентарне демократије;
- јасно одређење према прошлости и ауторитарној природи
претходног недемократског режима;
- развијање идеје политичког помирења у Србији;
- јачање улоге медија и јавног мњења у развоју система парламентарне демократије;
- развој политичке сарадње и помирења у региону, као и дефинисање појмова деснице и левице у политичком животу
Србије, у складу са политичком праксом и теоријом која
важи у ЕУ.

11.04.2012. | Број 460 |

5

Маргиналне групе и систем социјалних давања

НОВО ЛИЦЕ ЕКОНОМИЈЕ
Социјално предузетништво је трећи сектор - коректив који исправља несавршености тржишне економије
и омогућава реалном сектору да продише, а маргинализованим групама достојанствен рад. Социјално
предузетништво је најхуманији и најјефтинији начин да се смањи сиромаштво, повећа запосленост и
обезбеди социјално укључивање група са посебним потребама

С

вака десета особа у Србији добија неку врсту социјалне
помоћи од државе, а према статистици, око 93.000 особа старости између 18 и 50 година по дефиницији спада у категорију радно спсобног становништва. Да ли је
постојећи систем социјалних давања дугорочно одржив
и који број корисника може бити поново укључен у систем привређивања? Да ли држава треба да стимулише запошљавање
у маргиналним друштвеним групама на тржишту рада или да
позитивно дискриминише производе компанија из сектора социјалног предузетништва у процесу јавних набавки – само су
нека од питања на која су покушали да одговоре учесници панел
дискусије „Маргиналне групе и систем социјалних давања“, која
је у Данас конференс центру окупила представнике државних
институција и привреде. Заједнички закључак је да без правих
реформи пензијског и пореског система, али и ослобађања привреде, као главног послодавца, разних намета, слика Србије у
којој 1,7 милиона запослених издржава остатак становништва,
међу којима и 1,6 милиона пензионера и више од 700.000 незапослених, биће све мрачнија.

Пораст броја корисника социјалне помоћи
Помоћница министра у Министарству рада и социјалне политике, Сузана Пауновић, упозорила је да се број корисника социјалне помоћи у Србији из године у годину повећава, а половина
корисника спада у радно способно становништво.
„Иако држава редовно исплаћује новчану помоћ свим својим
корисницима, од 2004. до данас драстично је порастао број корисника социјалне помоћи, са 116.000 у 2004. на 225.000, колико
их је било у фебруару ове године. Из буџета издвајамо годишње
26 милијарди динара за социјална давања. Недавне анализе су
показале да је све више радно способних којима је потребна наша
помоћ, 2004. било је 47.000 породица на социјалним примањима,
а сада их је 90.000“, рекла је Пауновићева и нагласила да су неке
одредбе новог Закона о социјалној заштити повећале обухват
људи који улазе у право на социјална давања, што је уз економску кризу и високу незапосленост проузроковало повећање броја
корисника за 25% од априла прошле године.
Забрињава чињеница да се за 10 одсто увећао број корисника старости између 18 и 50 година којима је потребна помоћ државе, а таквих је на списку чак 93.000. Пауновићева је напоменула да 700.000 људи гравитира ка помоћи државе, а ситуација
не може да се поправи док и економске прилике у земљи не буду
боље.
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„Примећено је да се људи дуго задржавају на социјалним
примањима, а и степен образовања је врло низак. Новине у Закону о социјалној заштити, који је усвојен априла прошле године,
требало би да помогну да се део радно активних из групе која
прима социјалну помоћ активира на неким пословима, при чему
им помоћ не би била сасвим одузета, већ остављена у статусу мировања. Међутим, све новине остаће мртво слово на папиру, уколико се тржиште рада не активира“, истакла је Сузана Пауновић
и додала да један од приоритета треба да буде и осамостаљивање
младих који излазе из домова и хранитељских породица.

Социјално предузетништво као коректив
Милан Кркобабић, заменик градоначелника Београда, истакао је да град издваја значајна средства за социјална давања и
навео да је за 65.000 пензионера издвојено четири пута по 4.000
динара. Ову меру град је подржао са 10 милиона евра, а знатна
средства се усмеравају и за плаћање доприноса женама на породиљском боловању.
„Замислите да сте пензионер у Београду и да примате 16.000
динара. Може ли са тим да се живи? Осим тога, обезбедили смо
и бесплатан превоз и дотацију породиљама, за које је издвојено
седам милиона евра. Важно је истаћи и да је велики број припадника ромске популације запослен у такозваним рециклажним
двориштима, где су ангажовани на сакупљању и селекцији секундарних сировина. У плану је да свако ромско насеље добије
овакве прерађивачке капацитете“, рекао је Кркобабић, који излаз
из тешке социјалне ситуације види у социјалном прдузетништву.
„Права социјална политика треба да буде нешто више од пуког давања које човеку не даје неопходно достојанство. На другој страни, тржиште не зна за милост и сам наш реални сектор
је у дубокој кризи. Социјално предузетништво је трећи сектор
- коректив који исправља несавршености тржишне економије и
омогућава реалном сектору да продише, а маргинализованим
групама достојанствен рад“, рекао је Кркобабић и најавио Закон о
социјалном предузетништву који је, према његовим речима, тренутно у „кроки“ фази, а требало би да отвори врата свим маргиналним групама да дођу лако, брзо и јефтино до посла. У плану је,
такође, да се запосли 17.000 људи, што је један одсто незапослених у Београду, а у року од два месеца ће заживети и Центар за
припрему социјалног предузетништва.
Део социјалних давања државе реализује се преко Фонда за
пензионо и инвалидско осигурање, као што су накнаде за туђу
негу и помоћ, које прима око 75.000 корисника, накнаде за телесно оштећење за 88.500 корисника, или накнаде за погребне
трошкове, којих је у 2011. исплаћено за више од 70.000 преминулих корисника права.
„Годишње се из Министарства рада и социјалне политике
Фонду трансферише више од 14 милијарди динара по основу разлике између законске и најниже пензије. Ако би се рашчланила
дотација и јасно се показало колико средстава у које намене и по
ком основу иде, било би јасно да држава дотира исплату пензија
за недостајући део тек око 32 одсто. Све друго до 49 одсто су редовне обавезе државе, чија висина не зависи од степена наплате
изворних прихода Фонда од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање“, подсетила је Драгана Калиновић, директорка
ПИО фонда, и навела да је важно створити правни оквир, односно
адекватну законску и подзаконску регулативу за функционисање социјалног предузетништва, усвајањем Закона о социјалном предузетништву.
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лични план је и најважнији“, закључила је Драгана Калиновић,
нагласивши и неопходност наплате доприноса, јер ће црно тржиште и недостатак механизама принудне наплате довести пензиони систем у велику кризу.

Хуманитарни карактер привреде

Лични план је најважнији
„Социјално предузетништво је најхуманији и најјефтинији
начин да се што већем броју људи обезбеди посао, смањи сиромаштво, повећа запосленост и обезбеди социјално укључивање
група са посебним потребама. Светска економска рецесија је актуелизовала социјално предузетништво као врсту алтернативне
економије, односно као допуну тржишној економији, којом се
обезбеђује социјална интеграција осетљивих друштвених група.
У Великој Британији постоји 62.000 социјалних предузећа, што је
пет одсто од укупног броја фирми. Та предузећа имају годишњи
приход од 27 милијарди фунти“, рекла је Калиновићева и подсетила да заштитне радионице, које је Фонд некада финансирао, у
суштини и концептуално у великој мери одговарају садашњем
концепту социјалних предузећа.
„Из искуства знамо да би се кроз социјална предузећа повећала стопа запослености ангажовањем не само особа са инвалидитетом, већ и старијих особа које су остале без посла, а немају
услове за пензију, особа угроженог здравља, самохраних родитеља, неквалификованог кадра или особа угрожених неким другим социјалним приликама. Тиме би се, на другој страни, смањио
обим средстава које држава издваја за укупна социјална давања,
повећао би се бруто домаћи производ, побољшао би се однос
броја запослених и броја пензионера. Посебна димензија је што
би се групе, које називате маргиналним, социјално укључиле. Тај

За послодавце, који представљају важну карику у ланцу
смањења незапослености и запошљавања људи који припадају
теже запошљивим групама, највећи проблем је у држави и њеној
организацији. Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа, рекао је да је проблем што се држава
стално бави расходном страном буџета, а не приходном. Кнежевић је подсетио да је у прва два месеца ове године затворено више
предузећа него што је током целе прошле године отворено.
„Порези нигде нису као у Србији, држава континуирано закида привреду, а плате у јавном сектору су за 40 одсто веће него у
реалном. Привреда у таквој ситуацији све више има хуманитарни
карактер, јер порезе плаћа ко кад хоће и како хоће. Црно тржиште
буја, а половина привреде се налази у зони пореског необухвата.
Порези на рад треба да се смање, уведе синтетички порез, као
и прогресивна стопа опорезивања. Без хитних измена, пре све-

га пореског система, Србија ускоро неће имати привреду“, рекао
је Кнежевић. Он је подсетио да подизање минималне цене рада
не доприноси онима који имају мало, већ само јавном сектору, у
коме жели да ради већина кадрова, пре свега високообразовани.
Слично размишљају и у Унији послодаваца Србије. Душан
Коруновски, члан УО ове организације, нагласио је да је један од
императива овог друштва реформа пензионог система, јер је систем који тренутно имамо неодржив.
„Готово 46 одсто пензија исплаћује се из буџета, а превелико
оптерећење привреде доводи до тога да производња заостаје и
ми не можемо да будемо конкуретни на тржиштима. Зато су неопходне реформе тржишта рада, али и образовног система и јавне
управе, у којој би требало ако не смањити број запослених, а оно
смањити плате. Такође, свака субвенција је штетна, јер узимате
од оних који вуку напред како бисте дали онима који немају такве могућности. Држава треба да смањи уплитање у овом сегменту“, истакао је Коруновски и упозорио на опасност превременог
одласка у пензију, који користи велики број грађана Србије.
А.Бачевић

Светски дан особа са аутизмом
У Србији је и ове године обележен 2. април – Светски дан особа са аутизмом, који је Генерална скупштина Уједињених нација прогласила 2007. године. Аутизам је веома сложен развојни
поремећај који се јавља током прве три године живота, може да погоди било коју породицу, без
обзира на етничку и социјалну припадност. Испољава се кроз проблеме у чулном опажању, говору,
мишљењу и разумевању социјалних ситуација. Јавља се у просеку код шест од 1.000 деце, и то
чешће код деце мушког пола, а у Европи живи око пет милиона људи са аутизмом, што је око 0,6
одсто укупне популације. Иако не постоји званична статистика, претпоставља се да у Србији живи
око 2.500 деце са аутизмом. Такође, овај поремећај није толико познат и дијагностичке услуге су
оскудне. Приступ информацијама је ограничен и родитељи се боре да својој деци пруже неопходну
негу у окружењу које нуди мали број услуга подршке.
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Комуникација на послу

СНАГА
ЛЕПИХ РЕЧИ
Никада није на одмет похвалити некога. Похвала је
дар који дариватеља не кошта ништа, а непроцењив је
ономе ко га прима

Н

а радном месту проводимо много времена, па је важно
да комуникација са колегама буде квалитетна и отворена. Ако је атмосфера у колективу добра и резултати
рада биће бољи, захваљујући сарадњи и разумевању.
Потребно је само неколико лепих речи, да би се у потпуности променио нечији радни дан. И напету атмосферу ћете лако
поправити правом реченицом коју упутите својим сарадницима.
Међутим, најбоље је не дозволити да радна атмосфера уопште
буде угрожена, односно знати како се поставити у кризним ситуацијама, које могу угрозити ваш однос са колегама.
Одлично сте се изборили са послом
Никада није на одмет похвалити некога. Вратите се у прошлост и присетите шта је то ваш колега одлично урадио у претходном периоду. Обратите му се речима попут: „Управо сам размишљао како си решио онај пројекaт прошлог месеца“. Позитиван
утицај похвале једнако вреди онога дана када је успех постигнут,
као и након месец дана. Поред тога, ваша похвала добија на значају, јер нисте заборавили да је ваш колега урадио веома добар
посао. Похвала је дар који дариватеља не кошта ништа, а непроцењив је ономе ко га прима.

Могу ли вам помоћи?
За неке људе тражење помоћи је знак слабости. Они ће се
увек устручавати да питају, настојећи да одрже слику о себи као
јакој и способној особи. Будите пажљиви, дискретни и коректни
када некоме нудите помоћ, изразите се прецизно, јер многи људи
олако одбију понуђену сарадњу. Понудите помоћ на начин да се
осети жеља за сарадњом, као да је поклањате, без услова и показивања надмоћи над особом којој желите да помогнете.
Жао ми је што сам вас изневерио
Ако се нађете у ситуацији да радите на пројекту који вас не
занима, који знате да не можете одрадити како би требало или
слично, ако не затражите помоћ, одрадићете тај посао тек толико
да га се решите и вероватно изневерити своје колеге и шефа са половично одрађеним послом. Сигурно ћете се осећати лоше и биће
вам жао што ништа нисте рекли на време. Ствар се делимично
може поправити признавањем кривице. Након тога ћете се осећати боље, а вашем шефу ће бити драго када види да вам је жао и да
признајете кривицу.

Чувајте морал запослених
Предузетници и шефови тога некада нису свесни, али
постоје поступци који убијају морал и мотивацију њихових
радника, а за који су они директно одговорни. Како би се избегла нездрава радна атмосфера, навешћемо пет најчешћих
грешки којих се послодавци морају чувати, уколико не желе да
њихови раднице изгубе радни елан.
1. Стварање такмичарског окружења
Можда вам се стварање интерног конкурентског окружења чини као добра идеја, али будите сигурни - неко ће се
у таквој ситуацији поставити непријатељски према вама, победнику и компанији. Уместо тога, покушајте пред свој тим да
стављате задатке у којима нико не губи.

Можете ли ми помоћи?
Сигурно сте били у ситуацији да се покајете због тога што сте
одбили помоћ колега или шефа или нисте желели да затражите
њихов савет током обављања неког посла. Често, иако примећујемо да нам колеге или шеф искрено желе да помогну, ми њихову
помоћ одбијамо. Одлучујемо да покажемо како сами можемо да
се носимо са пројектима стављеним пред нас, као и радним задацима. На тај начин допуштамо да наш его води главну реч. Ако
затражимо помоћ од некога, признајемо његове вештине и вредности. Када питате: “Можете ли ми помоћи?”, исто је као да кажете: “Ти си одличан у томе!” Бонус је што стварно можете добити
помоћ и олакшати себи посао. Свакоме треба помоћ, зато немојте
предуго чекати да је затражите, јер последице могу бити велике,
како за вас лично, тако и за колектив у коме радите.
Жао ми је, али нисам…
Свако може да погреши. Кривицу за свој пропуст треба признати, никако пребацивати одговорност на друге људе. Реците да
вам је жао и зашто вам је жао, будите кратки, без сувишних објашњавања и образлагања. Поред грешака и пропуста у послу, немојте заборавити да се извините и ако сте у некој ситуацији употребили грубе и тешке речи, као и ако нисте пружили подршку и
помоћ колегама када је било потребно.
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2. Игнорисање жеља и потреба запослених
Што више сазнања имате о мотивацији ваших запослених,
то ће они послу приступати са више ентузијазма. Чак и ако им
не можете понудити посао који ће у потпуности задовољити
њихове жеље, увек постоји начин како да инкорпорирате оно
што воле у оно што раде.
3. Занемаривање оних који добро обављају свој посао
Јести ли икада сами себи рекли: “Он је тако добар у оном
што ради да себи не могу приуштити да га унапредим?” Уколико је одговор потврдан, почните да размишљате како такав
појединац може помоћи осталим запосленима, јер ћете га у
противном изгубити.
4. Награђивање хвалисаваца
Постоје радници којима самопромоција није јача страна,
па се не хвале непрестано, али то није разлог да не наградите
њихов труд, уколико су то заиста заслужили.
5. Запослени не виде ширу слику
Већина запослених жели својим радом да допринесе развоју
компаније у којој раде. Посао лидера је да им покажу како у томе
успети, као и да им покажу пут на крају којег их чека успех..

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

ДОПУНА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ
РАДОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
УЖИЦА У 2012. ГОДИНИ

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА
ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ

Јавни конкурс за организовање и спровођење јавних радова
на подручју града Ужица у 2012. години, објављен 04.04.2012.
године у публикацији ‘’Послови’’, допуњава се у делу: 4.
Накнада трошкова организовања обуке, тако што се
додаје: Послодавац – извођач јавног рада може остварити
накнаду за организовање обуке, у једнократном износу од
50.000,00 динара по јавном раду.

МЕСТА У 2012. ГОДИНИ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УБ
Конкурс објављен дана 04.04.2012. године у публикацији
„Послови“ исправља се у делу V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА, где уместо: „На основу одлуке о

ДОПУНА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ
РАДОВА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА У 2012.
ГОДИНИ

одобравању субвенције послодавцима, директор Филијале
Ваљево и председник Општине са корисником субвенције
закључују уговор о међусобним правима и обавезама,
најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке“,
треба да стоји: „На основу одлуке о одобравању субвенције
послодавцима,

председник

Општине

са

корисником

субвенције закључује уговор о међусобним правима и
обавезама, најкасније у року од 30 дана од дана доношења

Јавни конкурс за организовање и спровођење јавних радова

одлуке“. У осталом делу јавни конкурс остаје непромењен.

на подручју општине Чајетина у 2012. години, објављен
04.04.2012. године у публикацији ‘’Послови’’, допуњава се у
делу: 4. Накнада трошкова организовања обуке, тако што
се додаје: Послодавац – извођач јавног рада може остварити
накнаду за организовање обуке, у једнократном износу од
50.000,00 динара по јавном раду.

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ

ДОПУНА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ
РАДОВА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА У
2012. ГОДИНИ

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
ПРИПРАВНИКА ЗА 2012.
ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ УБ
Конкурс објављен дана 04.04.2012. године у публикацији
„Послови“ исправља се у делу ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ

Јавни конкурс за организовање и спровођење јавних радова
на подручју општине Бајина Башта у 2012. години, објављен
04.04.2012. године у публикацији ‘’Послови’’, допуњава се у

УГОВОРА, где уместо: „О међусобним правима и обавезама
између послодавца и приправника закључиће се уговор“,

делу 4. Накнада трошкова организовања обуке, тако

треба да стоји: „О међусобним правима и обавезама између

што се додаје: Послодавац – извођач јавног рада може

општине, послодавца и приправника закључиће се уговор.“ У

остварити накнаду за организовање обуке, у једнократном
износу од 50.000,00 динара по јавном раду.

Бесплатна публикација о запошљавању

осталом делу јавни конкурс остаје непромењен.
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Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд
На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169б став 1 Закона
о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“,
бр. 80/02...53/10), директор Пореске управе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија-Пореска управа, Регионални центар
Ниш, Ниш, Страхињића Бана бб
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: виши порески инспектор 2
теренске контроле, у звању виши порески
инспектор II-основна функција, Одсек за
теренску контролу, Одељење за теренску
контролу, Филијала А Ниш, Регионални центар
Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година,
оспособљеност за рад на рачунару.

2. Радно место: аналитичко-порески послови
наплате, у звању млађи порески инспекторосновна функција, Група за наплату, Одсек за
наплату и пореско рачуноводство, Филијала Ц
Бор, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке или високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, оспособљеност
за рад на рачунару.

10

| Број 460 | 11.04.2012.

3. Радно место: порески инспектор 2
канцеларијске контроле, у звању порески
инспектор II-основна функција, Група за
канцеларијску контролу, Одсек за контролу,
Филијала Ц Неготин, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке или високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године,
оспособљеност за рад на рачунару.

4. Радно место: виши порески извршитељ,
у звању виши порезник-стручни
сарадник-основна функција, Одсек за
наплату, Одељење за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала А Ниш, Регионални
центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке или високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошке науке на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање
3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на
рачунару.

5. Радно место: виши порезник-стручни
сарадник канцеларијске контроле, у звању
виши порезник-стручни сарадник-основна
функција, Експозитура Дољевац, Филијала А
Ниш, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске
или правне науке на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање
3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на
рачунару.

6. Радно место: виши порески извршитељ,
у звању виши порезник-стручни сарадникосновна функција, Група за наплату, Одсек за
наплату и пореско рачуноводство, Филијала Ц
Бор, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке или високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошких наука на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање
3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на
рачунару.
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7. Радно место: послови пријема и уноса
пријава 1, у звању порески контролоросновна функција, Одсек за пореско
рачуноводство, Одељење за наплату и
пореско рачуноводство, Филијала А Ниш,
Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: ССС-друштвеног, природног или техничког смера, радно
искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни
испит, оспособљеност за рад на рачунару.

8. Радно место: послови пријема и уноса
пријава, у звању виши порески контролоросновна функција, Експозитура Ражањ,
Филијала Ц Алексинац, Регионални центар
Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: ССС-друштвеног, природног или техничког смера, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, оспособљеност за рад на рачунару.

9. Радно место: послови пријема и уноса
пријава 1, у звању порески контролоросновна функција, Група за пореско
рачуноводство, Одсек за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала Ц Власотинце,
Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: ССС-друштвеног, природног или техничког смера, радно
искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни
испит, оспособљеност за рад на рачунару.
III Место рада:
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под

бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем

1. место рада је Ниш.
2. место рада је Бор.
3. место рада је Неготин.
4. место рада је Ниш.
5. место рада је Дољевац.
6. место рада је Бор.
7. место рада је Ниш.
8. место рада је Ражањ.
9. место рада је Власотинце.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија-Пореска управа, Регионални центар
Ниш, Ниш, Страхињића Бана бб, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Јасмина Ивановић Кнежевић, број тел. 018/509-050, Министарство
финансија-Пореска управа, Регионални центар Ниш, сваког
радног дана у периоду од 09,00 до 11,00 часова.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
- оспособљеност за рад на рачунару-практичним радом на
рачунару;
- познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и материјалног пореског законодавстваусмено, разговор са кандидатима.
Услови за рад на свим радним местима:
- држављанство Републике Србије;
- да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

Бесплатна публикација о запошљавању

Рок за подношње пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци);
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених (издатог у складу са чланом 82 Закона о матичним
књигама-Службени гласник РС“, бр. 20/09);
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема прописана као услов за одређено радно место;
- оверена фотокопија радне књижице са подацима о радном
искуству (најмање од 1. до 6. стране);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима,
односно оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде и други акти из којих се може утврдити
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство);
- оригинали или оверене фотокопије уверења основног
и вишег суда да се против кандидата не води кривични
поступак за кривична дела која се гоне по службеној
дужности (не старије од 6 месеци);
- оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (не старије од 6
месеци).
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне,
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, провера оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку спровешће се
у Нишу, у просторијама Пореске управе, Регионалне групе за
образовање и комуникацију, Синђелићев трг 18, у термину који
ће бити накнадно одређен, о чему ће учесници конкурса бити
благовремено обавештени путем контакт телефона које наведу у
својим пријавама.
Са кандидатима који при провери познавања рада на рачунару не
добију оцену ‘’задовољава’’ (односно на тесту освоје мање од шест
поена) неће се спроводити даљи изборни поступак.
Напомене:
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да исти положе до окончања пробног рада. Кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном
правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на више радних
места подносе појединачне пријаве за свако радно место, са
назнаком уз коју пријаву је приложена тражена документација.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и
неблаговремене пријаве, биће одбачене.
Приложена конкурсна документација се не враћа.
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На основу члана 3 тачка 2 Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања и Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања Министарства
економије и регионалног развоја, број 300-401-00-263/2012-16, од
23.02.2012. године, а у складу са Локалним акционим планом за
запошљавање Општине Велика Плана за 2012. годину (усвојеним
Одлуком 110-2/2012/I од 31.01.2012. године) и Одлуком Локалног
савета за запошљавање од 03.04.2012. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ
МЕСТА У 2012. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се
послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде
на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала
Смедерево-Испостава Велика Плана (у даљем тексту: Национална
служба).
Висина субвенције је 200.000,00 динара по запосленом лицу.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у
којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три
месеца пре датума подношења захтева на територији Општине
Велика Плана.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање
нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са
незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним
временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања
радног односа и да редовно измирује обавезе по основу доприноса
за обавезно социјално осигурање за запослене, у складу са
законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу
остварити:
- државни органи, организације и други директни и
индиректни корисници буџетских средстава и удружења
грађана;
- за обављање делатности пољопривредног газдинства,
трговине, у области експлоатације угља, мењачница,
коцкања и клађења и др;
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном
позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe;
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације
и обустављању стечајног поступка или након куповине
привредног субјекта над којим је правоснажним решењем
окончан стечајни поступак.
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових
радних места не може поново поднети захтев по овом Јавном
позиву.
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних
места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
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II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места
послодавац може остварити под условом:
- да запошљава лица са евиденције Националне службе,
Филијала Смедерево-Испостава Велика Плана, на
новоотвореним радним местима;
- поднесе захтев са бизнис планом;
- одржи број запослених у последња три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају
природног одлива запослених (остваривање права на
пензију, смрт запосленог и сл);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање за запослене, за последња
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио
потраживања према Националној служби, осим за обавезе
чија је реализација у току;
- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре
подношења захтева за доделу субвенције била у радном
односу код тог послодавца, односно код послодавца који је
оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем
захтева;
- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских
прописа којима се регулише контрола и додела државне
помоћи.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и
ЈМБГ лица која се запошљавају);
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за
последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев, оверена од стране Пореске управе;
- завршни рачун оверен од стране АПР, за годину која
претходи години у којој се подноси захтев или скраћени
биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и
финансијског резултата за претходну годину за подносиоце
захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун
не достављају подносиоци захтева који су регистровали
делатност у текућој години);
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца
захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном
трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца
захтева да није користио de minimis државну помоћ;
- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о власништву/закупу опреме;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству,
уколико подносилац захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе, Филијала
Смедерево-Испостава Велика Плана, непосредно или поштом,
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој
јединици Национaлне службе, Филијала Смедерево-Испостава
Велика Плана или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs.
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III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време
за лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на
обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног
односа не сме да буде пре датума подношења захтева;

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са
бизнис планом.

- средства обезбеђења уговорних обавеза;

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене
документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене
Јавним позивом неће се даље разматрати.

- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.
Средства обезбеђења су следећа:
1.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: врста делатности, број новозапослених у
односу на број запослених (однос запослених и незапослених за
које се тражи субвенција највише до 1:5), претходно коришћена
средства Националне службе, структура лица која се запошљавају,
дужина обављања делатности послодавца, повећање броја
запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања,
потребни ресурси (пословни простор, опрема и обртна средства),
тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски показатељи и
процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално
тржиште рада за подручје филијале.

- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00
динара-две истоветне бланко личне менице корисника
средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима.
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди
менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00
динара, може приложити једно од доленаведених додатних
средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом
случају мора бити у двоструко већој вредности од износа
субвенције.
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара
до 1.000.000,00 динара-две истоветне бланко личне
менице корисника средстава са два жиранта са меничним
овлашћењима и додатно средство обезбеђења по
избору:

Бодовна листа се објављује на огласној табли Испоставе Велика
Плана даном објављивања Јавног позива.
Приоритети за доделу субвенције

• хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће
вредности од износа субвенције или

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава
лице из категорије теже запошљивих, и то:

• заложно право на покретним стварима троструко веће
вредности од износа субвенције или

- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена
дуже од 12 месеци

• гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци или

- незапослени без квалификација или нискоквалификовани

• уговорно јемство.

- вишак запослених

- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара
и више-две истоветне бланко личне менице корисника
средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и
гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од
30 месеци.

- Роми
- избегла и расељена лица
- повратници по споразуму о реадмисији
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене и рурално становништво
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних
места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових
радних места доноси директор филијале Националне службе,
уз претходну сагласност ЛСЗ Општине Велика Плана. Одлука о
додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места
објављује се на огласној табли Филијале Смедерево-Испостава
Велика Плана.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени
одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места,
биће у разматрању до утрошка финансијских средстава.
Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу
њиховог захтева након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева,
у року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању
субвенције, закључују уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара-две
истоветне бланко личне менице корисника средстава са
једним жирантом, са меничним овлашћењима;

2.

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара-две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима
или једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до
1.000.000,00 динара-две истоветне бланко соло менице, са
меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења
по избору:
• хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће
вредности од износа субвенције или
• заложно право на покретним стварима троструко веће
вредности од износа субвенције или
• гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци.
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара
и више-две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењима и гаранција банке у вредности износа
субвенције у трајању од 30 месеци.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса
осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист
Националне службе. Предмет заложног права на покретној
имовини не могу бити возила.
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V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-корисник субвенције дужан је да:
-

лица за која је остварио право на субвенцију задржи у
радном односу на неодређено време, са пуним радним
временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана
заснивања радног односа; у случају престанка радног
односа са лицем за које је остварено право, послодавац
је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка
радног односа, заснује радни однос на неодређено време
са другим незапосленим, са евиденције НСЗ, Филијала
Смедерево-Испостава Велика Плана и да то лице задржи
у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног
рока увећаног за период у коме је извршена замена;

-

измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослена лица у складу са
законом;

-

делатност, у периоду реализације уговорне обавезе,
обавља на територији Општине Велика Плана;

-

омогући Националној
уговорне обавезе;

-

достави Националној служби доказe о реализацији
уговорне обавезе;

-

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

служби

праћење

На основу члана 3 тачка 2 Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања и Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања Министарства
економије и регионалног развоја, број 300-401-00-263/2012-16, од
23.02.2012. године, а у складу са Локалним акционим планом за
запошљавање Oпштине Велика Плана за 2012. годину (усвојеним
Одлуком 110-2/2012/I од 31.01.2012. године) и Одлуком Локалног
савета за запошљавање од 03.04.2012. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

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

реализације

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

I ОПИС MEРE И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу
са евиденције НСЗ, Филијала Смедерево-Испостава Велика Плана,
у једнократном износу од 160.000,00 динара, у циљу обављања
новорегистроване делатности на територији општине Велика
Плана.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања
по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног
броја лица из захтева са бизнис планом.

Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом,
свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и
остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.

Уколико је захтев за Програм oтварањe нових радних
места већ поднет Националној служби, по Јавном позиву
од 22.02.2012. године, захтев није потребно поново
подносити. Сви захтеви за субвенцију за отварање нових
радних места, поднети у Испостави Велика Плана у 2012.
години, узеће се у разматрање при одлучивању.
Додатне информације могу се добити у наведеној организационој
јединици Националне службе. Јавни позив је објављен у
публикацији „Послови“ и на сајту НСЗ. Рок за подношење захтева
са бизнис планом је 11.05.2012. године. Непотпуна документација
неће се узимати у разматрање.

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном
поднети захтев за коришћење субвенције.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева
Право на подношење захтева за
самозапошљавање има лице које је:
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субвенције

за

-

пријављено на евиденцију незапослених Националне службе
за запошљавање, Филијала Смедерево-Испостава Велика
Плана (у даљем тексту: Национална служба) најмање месец
дана пре дана подношења захтева и

-

завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по
плану и програму обуке у организацији Националне службе
или друге одговарајуће организације, а у циљу подизања
нивоа информисаности и компетентности за отпочињање
сопственог посла.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити
у следећим случајевима:
-
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доделу

за обављање делатности пољопривредног газдинства,
удружења грађана и друштвених организација;
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-

за обављање делатности у области експлоатације угља,
трговине, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и
др;

-

уколико је лице већ остварило право на исплату новчане
накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;

-

уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу према
Националној служби;

-

уколико
је
лице
већ
користило
субвенцију
за
самозапошљавање код Националне службе или локалне
самоуправе последњих 3 године.

-

фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег
рачуна;

-

фотокопија картона депонованих потписа банке;

-

фотокопија овереног потписа у суду;

-

фотокопија личне карте подносиоца захтева;

-

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

-

писани пристанак подносиоца захтева и
прикупљање и обраду података о личности и

-

докази о наводима из бизнис плана.

Документација за подношење захтева:
-

захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

-

доказ о завршеној обуци, уколико
организацији Националне службе;

-

писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ
додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или
изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.

није

завршена

у

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

жиранта

за

Приликом закључивања уговора подноси се средство обезбеђења
уговорних обавеза, и то:
-

две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава
са једним жирантом и меничним овлашћењима.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања
уговора.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Национална служба проверава испуњеност услова Јавног позива
и врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис
плана. При оцени бизнис плана узимају се у обзир следећи
елементи за бодовање: резултат инструктивне обуке, делатност
у којој се планира започињање новог бизниса, категорија лица,
тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси
(пословни простор и опрема) и финансијски показатељи.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање
незапослених лица доноси директор филијале Националне
службе, по претходно прибављеном мишљењу локалног савета
за запошљавање.

VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН
ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА
Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
-

обавља регистровану делатност у трајању од најмање 12
месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности и

-

испуњава све доспеле обавезе по основу јавних прихода, у
складу са законом.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане
уговором, дужан је да врати износ субвенције.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева
у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању
субвенције за самозапошљавање незапослених лица закључују
уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу
кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
-

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

-

фотокопија решења о ПИБ-у;

-

фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;

-

средство обезбеђења уговорних обавеза;

Бесплатна публикација о запошљавању

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној
организационој јединици Национaлне службе-Испостава Велика
Плана, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу, који се
може добити у истој организационој јединици или преузети са
сајта: www.nsz.gov.rs.
Уколико је захтев за програм самозапошљавања већ поднет
Националној служби, по Јавном позиву од 22.02.2012.
године, захтев није потребно поново подносити. Сви
захтеви за субвенцију за самозапошљавање поднети
у Испостави Велика Плана у 2012. години узеће се у
разматрање при одлучивању.
Додатне информације могу се добити у наведеној организационој
јединици Националне службе.
Јавни позив је објављен у публикацији „Послови“ и на сајту
НСЗ. Рок за подношење захтева са бизнис планом је 11.05.2012.
године. Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
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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
НАТО војна канцеларија за везу у Београду помаже
властима Републике Србије у спровођењу реформе
одбране и развијању веза са НАТО-ом преко програма Партнерство за мир.

САВЕТНИК ЗА ЗЕМЉУ
Позицијом саветника за земљу успоставља се важна
спона између Канцеларије за везу и власти Републике Србије.
За ово радно место потребно је универзитетско
образовање и најмање 6 година искуства у праћењу
рада Владе Републике Србије. Успешан кандидат
треба да има високо развијене комуникационе и
интерперсоналне вештине, као и аналитичку способност и способност представљања информација
на високо организован начин. Канцеларија за везу је
мали тим, због чега су умеће тимског рада и флексибилност веома битни. Потребан је висок ниво знања
писаног и говорног енглеског језика.
Ова позиција нуди почетни уговор од 12 месеци, уз
могућност уговора на неодређено време по истеку
тог периода. Почетна бруто месечна плата је 1.704
€. Радно место је у Београду.
Ако сматрате да испуњавате услове и заинтересовани сте да се пријавите за ово место, детаље и
пријаве можете пронаћи на: http://www.nato.int/
kfor/structur/vacancies/index.htm

бЕогра д
град Београд
градска опШтина зеМун
управа градске опШтине
зеМун

Неговатељица

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације
социолошких, политичких, економских или медицинских
наука, најмање 5 година радног искуства у струци, да
је кандидат држављанин Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе, биографију,
програм рада установе за мандатни период за који се
врши избор, потврду о радном стажу у струци, уверење о држављанству, уверење суда да лице није под
истрагом и да није кривично гоњено. Пријаве са обавезном документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за избор и именовање директора“.

на одређено време до 31.12.2012.
године
8 извршилаца

Возач

на одређено време до 31.12.2012.
године
УСЛОВИ: да је кандидат интерно расељено лице са КиМ,
да се налази на евиденцији НСЗ, средња стручна спрема - IV степен (медицинског смера-за неговатељице),
да поседује возачку дозволу „Б“ категорије (за возача).
Предност ће имати корисници МОП-а и они који су поднели захтев за МОП. Подносиоци пријава морају поред
наведених услова испуњавати и опште услове из чл. 6
Закона о радним односима у државним органима: да су
држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају
општу здравствену способност, да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државним органима. На конкурс
доставити: молбу, оверену фотокопију расељеничке
легитимације, биографију, оверену фотокопију дипломе, потврду о пријави на евиденцију НСЗ, потврду о привременим материјалним давањима, фотокопију возачке
дозволе (за возача).

Крајњи рок за слање пријава је петак 20.04.2012.
године, до 16,00 часова.

УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен, знање
енглеског језика, познавање рада на рачунару, да је кандидат на евиденцији НСЗ. Подносиоци пријава морају
поред наведених услова испуњавати и опште услове из
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима:
да су држављани Републике Србије, да су пунолетни,
да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државним органима. Уз пријаву на радно место приложити: биографију
(CV) и доказе о испуњавању услова (у оригиналу или
оверене фотокопије), као и потврду са евиденције НСЗ
о незапослености.

Саветник за медије ће представљати канцеларију
у јавности и помагати шефу канцеларије у извршавању дужности везаних за јавну дипломатију.
За ову позицију потребна је особа са универзитетским образовањем, са најмање 6 година професионалног искуства са разним врстама медија
(штампаним, електронским, локалним, домаћим и
међународним). Потребно је и познавање протокола
у међународном окружењу. Успешан кандидат треба да има високо развијене комуникационе и интерперсоналне вештине, као и аналитичку способност
и способност представљања информација на високо
организован начин. Канцеларија за везу је мали тим,
због чега су умеће тимског рада и флексибилност
веома битни. Потребан је висок ниво знања писаног
и говорног енглеског језика.
Ова позиција нуди почетни уговор од 12 месеци, уз
могућност уговора на неодређено време по истеку
тог периода. Почетна бруто месечна плата је 1.704
€. Радно место је у Београду.
Ако сматрате да испуњавате услове и заинтересовани сте да се пријавите за ово место, детаље и
пријаве можете пронаћи на: http://www.nato.int/
kfor/structur/vacancies/index.htm
Ако из било ког разлога нисте у могућности да
приступите електронској пријави, молимо Вас да
позовете: +389 2268 2171 или 2378.
Крајњи рок за слање пријава је петак 20.04.2012.
године, до 16,00 часова.
Кандидати морају имати држављанство Републике
Србије или право боравка у Републици Србији.

35230 Ћуприја, Цара Лазара 89/2
тел/факс: 035/8870-644, 8870-348

Директор

Секретарица

САВЕТНИК ЗА МЕДИЈЕ

центар за породиЧни
сМеШтај и усвојење „Ћуприја“

11080 Земун, Магистратски трг 1
тел. 011/3778-508

Ако из било ког разлога нисте у могућности да
приступите електронској пријави, молимо Вас да
позовете: +389 2268 2171 или 2378.

Кандидати морају имати држављанство Републике
Србије или право боравка у Републици Србији.

јагодина

на одређено време до 31.12.2012.
године

Доктор медицине

на одређено време до 31.12.2012.
године
2 извршиоца
УСЛОВИ: да је кандидат интерно расељено лице са
КиМ, да се налази на евиденцији НСЗ, ВСС-медицински
факултет, приправнички стаж, положен стручни испит.
Подносиоци пријава морају поред наведених услова
испуњавати и опште услове из чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државним органима. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да достави: молбу, оверену фотокопију
расељеничке легитимације, биографију, оверену фотокопију дипломе, потврду да се налази на евиденцији
НСЗ, потврду о привременим материјалним давањима,
доказ о стажирању и положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Рад на пројекту „Успостављање услуга помоћи
у кући за рањиве групе избеглица и интерно расељених лица у Земуну“, подржаним од стране Делегације
Европске уније. Са потенцијалним каднидатима обавиће
се разговори. Изабрани кандидати биће упућени на
обуку која је предвиђена пројектом. Пријаве доставити
на адресу: „Пројекат - Успостављање услуга помоћи у
кући за рањиве групе избеглица и интерно расељених
лица у Земуну“, Градска општина Земун, Одељење за
друштвене делатности и привреду, Магистратски трг 1,
11080 Земун, са назнаком: „Пријава на конкурс за рад на
пројекту“. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Рок за доношење одлуке о избору је 2 дана од дана истека рока за подношење пријаве.
Додатне информације могу се добити на горенаведени
број телефона.

Бесплатна публикација о запошљавању

на мандатни период од четири године

Краг УјЕваЦ
центар за развој услуга
социјалне заШтите
„кнегиња ЉуБица“
34000 Крагујевац,
Краља Александра I Карађорђевића 103
тел. 034/355-485, 355-486

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив у области социолошких, правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких наука
или стручни назив дипломирани социјални радник; пет
година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи следеће доказе: уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; исправе којима се доказује дужина и
врста радног искуства у струци (фотокопија радне књижице, потврда, уверење и друге акте из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); програм рада установе за мандатни
период за који се врши избор; доказ о општој здравственој способности; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га
чине неподобним за обављање функције директора и
доказ да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености
тражених услова, достављају се лично или поштом, на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

опШтинска управа
опШтине топола

34310 Топола, Булевар краља Александра I 9
тел. 034/811-008, лок. 122 или 118

Послови урбанизма
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонски
факултет; положен испит за рад у органима државне
управе; радно искуство 5 година. Уз пријаву на оглас
доставити следеће доказе: уверење о држављанству
Републике Србије; уверење о општој здравственој способности; извод из матичне књиге рођених; уверење да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима. Пријаве са доказима
о испуњености услова огласа подносе се начелнику
Општинске управе Општине Топола, на горенаведену
адресу.
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опШтинска управа
опШтине аранЂеловац
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/701-738

Начелник Одељења за имовинскеправне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбенокомуналне послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен грађевински или правни факултет, пет година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару, положен испит за
рад у органима државне управе.

Послови издавања урбанистичких
аката у Одељењу за имовинскоправне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбенокомуналне послове
Послови урбанистичког
планирања у Одељењу за
имовинско-правне односе,
урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен грађевински, архитектонски или географски факултет, смер
просторно планирање, једна година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару, положен испит за
рад у органима државне управе.

Послови издавања грађевинских
дозвола у Одељењу за имовинскоправне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбенокомуналне послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен грађевински или архитектонски факултет, једна година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити следећу документацију: уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; доказ 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 државним
органима. Лекарско уверење о општој здравственој
способности подносе изабрани кандидати пре закључења уговора о раду. Пријаве на оглас са доказима о
испуњености услова тражених конкурсом (оригинал или
фотокопије-оверене) слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана.

пониШтење огласа
опШтинска управа
опШтине топола
34310 Топола
Булевар краља Александра I 9
тел. 034/811-008, лок. 122

Оглас објављен 15.02.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: дипломирани правник-приправник, на одређено време 12
месеци, поништава се у целости.

центар за социјални рад
врњаЧка Бања
36210 Врњачка Бања, Жике Ваљаревића 1

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив:
дипломирани социјални радник и најмање пет година
радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс, са радном биографијом, кандидат је дужан да поднесе програм рада за мандатни период на који се врши избор,
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду о радном искуству у струци, уверење о држављанству и уверење да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак. Рок за подношење пријаве је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

КрУШЕваЦ

36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Послови пољопривреде и
водопривреде
УСЛОВИ: висока стручна спрема пољопривредног смера, једна година радног искуства, положен државни
стручни испит. Кандидат треба да испуњава и опште
услове утврђене у чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима. Уз пријаву приложити: оверену
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опШтинска управа жаБаЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/831-388

на одређено време 9 месеци

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, економиста; завршен први степен економског факултета или виша економска школа; познавање рада на рачунару; без радног
искуства или са радним искуством краћим од трајања
приправничког стажа за VI/1 степен.

Извршилац за послове борачкоинвалидске заштите-приправник
на одређено време 9 месеци

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, економиста или
правник; завршен први степен економског или правног
факултета; виша економска, правна, управна или
пословна школа; без радног искуства или са радним
искуством краћим од трајања приправничког стажа за
VI/1 степен.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказе о
испуњавању услова из чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима (извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству и уверење о некажњавању),
доказе о стручној спреми и фотокопију радне књижице.
Напомена: Сва документа могу бити достављена као
неоверене фотокопије. Изабрани кандидат биће у обавези да достави уверење о општој здравственој способности.

панчЕво

служБа Месних заједница
града круШевца
37000 Крушевац, Косанчићева 6
тел. 037/441-371

јкп „падина“

26215 Падина, Трг ослобођења 9
тел. 013/667-107

Радник на водоводу

Помоћни радник
УСЛОВИ: основна школа. Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену
способност, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
полицијске управе да није осуђиван, уверење основног
и вишег суда да није у току кривични поступак и да није
покренута истрага против кандидата, диплому о завршеној школи. Сва документа се прилажу у оригиналу или
као оверене фотокопије и не смеју бити старија од шест
месеци. Лекарско уверење се прилаже по доношењу
одлуке о избору кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

опШтинска управа трстеник

УСЛОВИ: Поред услова предвиђених законом, кандидат
уз пријаву, својеручно потписану, треба да достави следеће доказе: уверење о општој здравственој способности, фотокопију личне карте-уредно оверену, уверење
о држављанству Републике Србије-на важећем обрасцу,
доказ о стручној спреми-КВ или ССС, у оригиналу или у
овереној фотокопији, фотокопију радне књижице-уредно оверену, где се види да кандидат има најмање годину дана радног искуства у струци. Предвиђен је пробни
рад од три месеца. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве доставити лично или поштом, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

проКУпљЕ
опШтинска управа
опШтине прокупЉе
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/329-603

Комунални инспектор
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, висока или
виша школска спрема, положен државни стручни испит
и најмање три године радног искуства у струци.

Инспектор наплате

опШтинска управа раШка

нови сад

Порески извршитељ-приправник

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/712-643
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фотокопију дипломе, доказ о радном искуству, уверење
о положеном стручном испиту за рад у државним органима, уверење о држављанству, уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за пријаву је 8 дана.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену високу школску спрему, економског смера, 3 године радног искуства
и положен државни стручни испит. Поред посебних
услова, кандидат треба да испуњава услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима; да
је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Самостални стручни сарадник
за обављање послова матичара
и других поверених послова у
Месној канцеларији Џигољ
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске или
струковне студије), у образовнонаучном пољу друштвено хуманистичких наука, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године друштвеног смера, поло-
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жен државни стручни испит, положен стручни испит за
матичара и овлашћење за обављање послова матичара
и најмање 5 година радног искуства у струци.

Референт за административне
послове-оператер на компјутеру
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школска
спрема, положен државни стручни испит и најмање 6
месеци радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидати морају
испуњавати и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), и то:
да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да
имају општу и здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о стручној спреми (оверену копију дипломе), извод из матичне књиге рођених (издат после 01.03.2010. године), уверење
о држављанству (не старије од шест месеци), доказ о
положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству, лекарско уверење, уверење да нису под
истрагом и доказ да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Доказ о испуњености услова опште здравствене способности кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношење
решења о пријему у радни однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
се подносе начелнику Општинске управе Општине Прокупље, са назнаком: „За оглас“, на адресу: Општинска
управа Општине Прокупље, Таткова 2, 18400 Прокупље.

срЕмсКа миТровиЦа
град среМска Митровица
градска управа за
оБразовање, културу и спорт
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови из области образовања и
културе
за рад у Градској управи за
образовање, културу и спорт Града
Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом
6 Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91 и 39/02), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на студијама првог степена у трајању од најмање четири године-основне академске студије, област
друштвених наука; 3 године радног искуства и стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
општих и посебних услова (извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење основног
суда да се против кандидата не води истражни поступак,
оверена фотокопија дипломе, доказ о радном искуству
у струци, доказ о положеном државном стручном испиту, а лекарско уверење доставља изабрани кандидат),
подносе се заменику начелника Градске управе за
образовање, културу и спорт Града Сремска Митровица, у Сремској Митровици, Светог Димитрија 13. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

град среМска Митровица
градска управа за
БуЏет и Финансије

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

Послови оператера на ГИС-у

за рад у Градској управи за буџет и
финансије Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом
6 Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91 и 39/02), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање стечено у четворогодишњем
трајању информатичког, математичког или другог
друштвеног смера; 1 година радног искуства и стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
општих и посебних услова (извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, уверење основног суда да
се против кандидата не води истражни поступак, оверена фотокопија дипломе, доказ о радном искуству у
струци, доказ о положеном државном стручном испиту,
а лекарско уверење доставља изабрани кандидат), подносе се начелнику Градске управе за буџет и финансије
Града Сремска Митровица, у Сремској Митровици, Светог Димитрија 13. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

сУбоТиЦа
град суБотица
градска управа
секретаријат за опШту
управу и заједниЧке послове
служБа за прописе, јавне
наБавке и опШте послове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Извршилац за послове јавне
набавке-економиста
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског смера,
са најмање једном годином радног искуства у струци,
положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
Поред посебних услова, кандидати за заснивање радног
односа на неодређено време на горенаведеном радном
месту треба да испуњавају и следеће услове из члана 6
Закона о радним односима у државним органима: да су
држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају
општу здравствену способност, да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас
са доказима о испуњавању свих горенаведених услова
за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, на адресу: Градска управа Града
Суботице, пријава на оглас, Трг слободе 1 или лично у
Градски услужни центар Града Суботице, приземље, Трг
слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност
услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или као
оверене фотокопије или ће се у противном сматрати да
им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено
поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата.

Извршилац за праћење квалитета
чинилаца животне средине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолошког,
грађевинског, правног, техничког или природно-математичког смера, са најмање једном годином радног
искуства у струци, положен стручни испит. Поред посебних услова, кандидати за заснивање радног односа на
неодређено време на горенаведеном радном месту треба да испуњавају и следеће услове из члана 6 Закона о
радним односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу
здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Оглас је отво-

рен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са
доказима о испуњавању свих горенаведених услова за
заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, на адресу: Градска управа Града
Суботице (Пријава на оглас), Трг слободе 1 или лично у
Градски услужни центар Града Суботице, приземље, Трг
слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност
услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или као
оверене фотокопије или ће се у противном сматрати да
им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено
поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата.

УжиЦЕ
опШтина Чајетина

31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Општински јавни правобранилац
Општине Чајетина
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дипломирани правник са 5 година радног
искуства на правним пословима и положен правосудни испит. Уз пријаву кандидати су обавезни да поред
доказа о испуњавању посебних услова (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеном правосудном
испиту, уверење о радном искуству), приложе и доказе о
испуњености општих услова: уверење да су држављани
РС; доказ да имају општу здравствену способност; доказ
да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за рад у државним органима.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
конкурс“.

опШтинска управа
опШтине Чајетина

31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Приправник-дипломирани
просторни планер
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, географски факултет.

Приправник-специјалиста
струковни инжењер
електротехнике и рачунарства

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе доказ о испуњености посебног услова (оверену фотокопију дипломе), као и доказе о испуњености
општих услова за рад у државним органима: извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС;
доказ да имају општу здравствену способност; доказ да
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
их чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас“, број телефона: 031/831-151.

град ужице

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Руководилац службе интерне
ревизије Града Ужица
УСЛОВИ: VII степен, факултет економског смера, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном
сектору и најмање 7 година радног искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима. Општи услови предвиђени
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима:
да је кандидат држављанин РС; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
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Администрација и управа / Трговина и услуге
неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе следећа
документа (у оригиналу или у овереној фотокопији):
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; уверење полицијске управе да нису осуђивани;
лекарско уверење; диплому о стеченој стручној спреми;
доказ о радном искуству у струци. Пријаве се подносе
Градској управи-Услужни центар, канцеларија бр. 12
или поштом, на горенаведену адресу.

врањЕ
опШтинска управа
опШтине владиЧин хан
17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/473-142

Послови правне помоћи

Послови програмера и одржавања
рачунарске и телекомуникационе
опреме и послови администратора
мреже

исправка конкурса
„Фиаз заШтита“ доо у
реструктурирању

УСЛОВИ: виша школска спрема-струковни инжењер
електротехнике и рачунарства, смер комуникационе технологије, односно VI степен стручне спреме, без радног
искуства и други општи услови предвиђени чланом 6
Закона о радним односима у државним органима.

Конкурс објављен 04.04.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор, на
период од 4 године, исправља се у делу УСЛОВИ,
тако што уместо: VII/1 степен стручне спреме,
завршен економски или правни факултет, треба
да стоји: VII/1 степен стручне спреме, факултет
било ког смера. У осталом делу конкурс остаје
непромењен.

ОСТАЛО: Кандидати се примају у радни однос у Општинској управи Владичин Хан на одређено време од 12 месеци, у својству приправника, у складу са Акционим планом
запошљавања Општине Владичин Хан за 2012. Годину,
ради оспособљавања за самосталан рад у струци. Зарада приправника се субвенционише из Општинског фонда
за локални економски развој. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Трговина и услуге

Послови грађанског стања
Имовинско-правни послови
УСЛОВИ: висока школска спрема-правни факултет,
односно VII степен стручне спреме, без радног искуства
и други општи услови предвиђени чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима.

Послови трезора
2 извршиоца

Послови јавних набавки
2 извршиоца

војно Медицински центар
11000 Београд, Делиградска 42а
тел. 011/2685-355

2 извршиоца

на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; 3 године радног искуства у струци. Разговор са
кандидатима обавиће се 18.04.2012. године, у 11,00
сати, Делиградска 40а.

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; 2 месеца радног искуства у струци. Разговор са
кандидатима обавиће се 12.04.2012. године у 10,00 сати,
Делиградска 40а.

Инспектор канцеларијске
контроле и порески контролор

„студио Бета“ доо

УСЛОВИ: висока школска спрема-економски факултет,
односно VII степен стручне спреме, без радног искуства
и други општи услови предвиђени чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима.

Водитељ кол-центра

Управни послови из области
друштвене бриге о деци
2 извршиоца

Послови рачуноводства
директних корисника буџетарачунополагач
2 извршиоца

Послови извршења и главне
књиге трезора
УСЛОВИ: виша школска спрема-економиста, односно
VI степен стручне спреме, без радног искуства и други општи услови предвиђени чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима.

Послови општинског већа
УСЛОВИ: виша школска спрема-правник, односно VI степен стручне спреме, без радног искуства и други општи
услови предвиђени чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима.

Послови вишег пореског
извршитеља
УСЛОВИ: виша школска спрема-правник, односно VI степен стручне спреме, без радног искуства и други општи
услови предвиђени чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима.
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„CNP PRO CONSULTING“ Dоо
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 36
тел. 063/604-886

Књиговођа

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар; предвиђено психичко тестирање кандидата,
6 месеци радног искуства. Посебна знања: основна
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook). Пријаве донети лично на горенаведену адресу.

Кројач

Месар

Послови интерне контроле
у оквиру трезора и вођења
помоћних пословних књига за
индиректне кориснике буџета

18400 Прокупље, Вука Караџића 2

„RAIFFеISEN BANKA“ аD

11000 Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64а
тел. 011/2207-342

Сарадник за директну продају

уговор о посредовању на 3 месеца, за
рад у Ужицу
25 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме, без
обзира на занимање; теренски послови. Биографије слати на е-mail: danijela.rakic@raiffеisenbank.rs.

„SOLUTION JM“ Dоо

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 54

11000 Београд, Војислава Илића 2
е-mail: hr@sjm.rs

Техничар за сервис рачунарске
опреме

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у било ком
занимању, познавање рада на рачунару, поседовање
возачке дозволе, познавање енглеског језика, радно
искуство 2 године. Пријаве слати на е-mail: betaposao@
gmail.com.

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

„INCOM TRADING“ Dоо

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар за
рачунаре; електротехничар електронике; електротехничар електромеханике; возачка дозвола „Б“ категорије;
основна информатичка обука. Пријаве слати на е-mail:
hr@sjm.rs. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

Комерцијалиста

„UMT INDUSTRIAL“ Dоо

11030 Београд, Ратка Митровића 45
тел. 011/2511-404

за рад у Београду (градске општине)
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно је да кандидат има пребивалиште у Београду; старост између 25
и 40 година; најмање 2 године радног искуства у снабдевању малопродајних објеката у Београду; пожељно
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; сопствени
ауто и кућни рачунар; одличне комуникационе и презентационе вештине; развијене организационе и преговарачке способности; предност имају кандидати са већ
постојећом базом клијената и добрим пословним односима и манирима.
Опис посла: свакодневни обилазак терена (продавнице
прехране, пекаре, месаре, апотеке), ради проналажења
нових купаца (минимум 2 купца дневно); одржавање
и свакодневно ширење постојеће продајне мреже на
ужој територији Београда; свакодневно извештавање
менаџменту.
Нудимо вам: рад у успешном тиму, стимулативно
награђивање (проценат од наплаћених реализација 5%
бруто), могућност напредовања.
Детаљан CV са сликом послати на е-mail: оffice@incom.
cо.rs, са назнаком: „За конкурс-комерцијалисти“.

11000 Београд, Малог Радојице 11
тел. 011/2660-538
е-mail: оffice@umtindustrial.rs

Електричар

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, електро струке; пробни рад 1 месец; возачка дозвола „Б“ категорије.

„Бео-легал“ доо

11000 Београд, Устаничка 12/2
е-mail: оffice@beo-legal.rs

Секретарица-администратор

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; 2 године радног искуства; знање енглеског језика-средњи ниво; познавање рада на рачунару-МS Оffice;
пробни рад 2 месеца. Пријаве са биографијом слати на
е-mail: оffice@beo-legal.rs, у року од 30 дана.

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

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија / Медицина и пољопривреда
„LAB PROVA“ Dоо

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 92/18

Техничар за руковање стручном
опремом и сервисне интервенције
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничке струке,
пожељно електро смер, знање рада на рачунару (Wоrd,
е-mail...), знање енглеског језика (средњи ниво), поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, пожељно радно искуство и склоност ка инсталатерско-сервисерским
активностима стручне индустријске опреме, машина
и апарата, индустријска филтрација ваздуха, климе,
пробни рад 6 месеци. Пријаве слати на е-mail: оffice@
labprova.rs, до 22.04.2012. године.

„трипкоМ“ доо

32000 Чачак, Булевар ослободилаца бб
тел. 063/688-391

Возач

Грађевинарство
и индустрија

УСЛОВИ: Кандидати морају имати међународно возачко искуство, возачку дозволу „Е“ категорије, знање
енглеског, немачког или француског језика - средњи
ниво. Предност имају кандидати са АДР-ом. Заинтересовани кандидати додатне информације могу добити
на горенаведени број телефона. Конкурс је отворен до
попуне радних места.

сава осигурање
18000 Ниш

Виши стручни сарадник у
осигурању
за рад у Нишу

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, познавање основа рада на рачунару; пожељна лиценца за рад
у осигурању код НБС; пожељно искуство у раду у некој
осигуравајућој кући на пословима имовинских осигурања. CV слати на е-mail: life.nis@sava-оsiguranje.rs.

Сарадник за продају опремеинжењер

„аGROFARM-TRADE“ Dоо

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер-пожељан смер термотехника;
пожељно радно искуство у продаји опреме за климатизацију. Радне биографије слати на е-mail: posao@
technopartner.rs.

18000 Ниш, Византијски булевар 32/5

Дипломирани инжењер геологије,
смер геотехника
УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер
геотехника; минимум 5 година рада у струци; лиценца број 491; пожељно знање енглеског језика; обавезно познавање рада на рачунару; возачка дозвола
„Б“ категорије; способност за самосталан рад на изради геотехничке документације. CV слати на е-mail:
geosondaza@gmail.com. Контакт телефони: 061/6188066 и 060/4050-049.

Mедицина
и пољопривреда
национална служБа за
запоШЉавање

25000 Сомбор, Краља Петра I 10
тел. 063/502-874

Оглашава слободно радно место за рад у СР
Немачкој:

Продавац сладоледа у
посластичарници

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

на одређено време
2 извршиоца

Специјалиста кардиологијеинтервентни кардиолог

УСЛОВИ: I, III степен стручне спреме, продавац сладоледа и колача у посластичарници; сезонски рад; рад у
сменама; пробни рад месец дана; спретност и брзина
услуживања. Рок за пријаву је до попуне радних места.

Обука за
активно
тражење
посла

Посао се не чека,
посао се тражи

Фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
фармацеут. Рок за пријаву је до попуне радног места, а
најкасније до 31.05.2012. године. Место рада: Ада, Мол,
Бачко Петрово Село.

11000 Београд, Краља Милутина 8

уп „дуБрава“

24435 Мол, ЈНА бр. 58/а
е-mail: аpotekaapolo@gmail.com

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 124
е-mail: posao@technopartner.rs

„TECHNOPARTNER“ Dоо

доо „геосондажа“

2 извршиоца

зу апотека „аполо“

на неодређено време, пробни рад 6
месеци
2 извршиоца
Опис посла: послови лекара специјалисте интервентног
кардиолога.

34310 Топола, Булевар Вожда Карађорђа 127
тел. 034/813-992

Продавац у пољопривредној
апотеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
пољопривредни инжењер за производњу биља-специјализација у области заштите биља и завршена обука за
рад у пољопривредној апотеци; рад у сменама. Заинтересовани кандидати треба да се јаве лицу за контакт
- Невенки Благојевић, на горенаведени број телефона, ради више информација и договора, најкасније до
30.04.2012. године.

доМ здравЉа ЉуБовија
(Са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Лекар стоматолог-специјалиста за
дечију превентивну стоматологију
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Уз пријаву поднети оверене фотокопије докумената: дипломе о завршеном стоматолошком факултету; потврде, уверења о
положеном стручном испиту; дипломе, уверења о завршеној специјализацији дечије превентивне стоматологије; решења о упису у лекарску комору и уверења о
добијеној лиценци, одобрења за самостални рад; уверења од Националне службе за запошљавање; потврде о радном искуству након положеног стручног испита
на пословима пружања здравствене заштите и кратку
биографију. Уколико се не пријави ниједан кандидат са
завршеном специјализацијом превентивне стоматологије, извршиће се пријем кандидата доктора стоматологије.

Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној
медицинској школи; оверену фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; решење о упису у именик
коморе; потврду, уверење од Националне службе за
запошљавање; потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите и кратку биографију.

Друштвена одговорност

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; знање немачког
језика-средњи ниво (минимум Б1 ниво, пожељан Б2);
стручни испит; пожељна лиценца; радно искуство: неопходно је да лекар зна самостално да врши катетеризацију, уградњу стентова, Ехо и осталу кардиолошку
дијагностику.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
Национална
објављивања огласа.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана; основна плата 3.900 € бруто, повећава се у зависности од искуства
и вештине лекара (након договора са послодавцем);
дужина радног времена-8 часова дневно; рад у сменама;
ноћни рад; могу конкурисати и лекари који су у пензији.

35210 Свилајнац, Синђелићева 48
тел. 035/312-141, 311-874

служба

за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ зеМЉорадниЧка задруга

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 дипломеНационална
медицинског факултета
преведеслужба
на на немачки језик; фотокопија уверења о положеном
запреведена
запошљавање
специјалистичком испиту
на немачки језик.
Начин конкурисања: документацију доставити поштом,
на адресу: Национална служба за запошљавање,
Одељење за посредовање у запошљавању, Дечанска
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: кардиолог-СР Немачка“. Некомплетне пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен до 30.04.2012. године.

„свилајнац“

Директор
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, пољопривредне или економске струке (пољопривредни или економски факултет), радно искуство од најмање 3 године
на руководећем радном месту, поседовање организационих способности и смисао за предузетништво, као и
да кандидат није руководио фирмама које су отишле у
стечај; да кандидат није осуђиван за кривична дела против привреде и службене дужности за које су наступиле
правне последице, док те последице трају, да се писмено изјасни и да достави Програм и развојна опредељења
Задруге, као и да је упознат са стањем у Задрузи. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаву
на конкурс доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

Програми
приправништва –
11.04.2012. |
знање у пракси
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Медицина и пољопривреда
здравствени центар параЋин
35250 Параћин, Мајора Марка бб
тел. 035/573-198

Радник на пословима архиве

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому
о завршеној школи и сва три сведочанства, фотокопију
радне књижице. Приложити фотокопије тражених докумената. Кандидати су дужни да приликом заснивања
радног односа доставе лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу
Здравственог центра Параћин или послати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос“. Неблаговремене, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршетку конкурса предата документа
неће се враћати кандидатима.

доМ здравЉа Бела црква
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Шеф лабораторије

са 1/2 радног времена (18 сати), на
одређено време од три месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
фармацеут - медицински биохемичар или дипломирани фармацеут - спец. медицинске биохемије или др.
медицине, спец. клиничке биохемије, положен стручни
испит. Уз пријаву на оглас доставити и доказе о испуњавању услова у погледу стручне спреме и положеног
стручног испита. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За оглас“. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

специјална Болница за
цереБралну парализу и
развојну неурологију
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Возач аутобуса
УСЛОВИ: средња стручна спрема, саобраћајне струке;
возачки испит „Д“ категорије; радно искуство 5 година;
лекарско уверење о посебној здравственој способности;
пробни рад 3 месеца.

Кувар
УСЛОВИ: КВ или ПК радник куварске струке; радно
искуство 12 месеци; лекарско уверење; пробни рад 3
месеца.

специјална Болница за
Болести зависности и
друге психијатријске Болести
„LORIJEN HOSPITAL“
11000 Београд, Тетовска 45
тел. 011/3088-090

Лекар специјалиста психијатрије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, знање енглеског
језика-виши ниво; познавање рада на рачунару-МS
Оffice; радно искуство. Пријаве са биографијом слати на
е-mail: hospital@lorijen.cо.rs, у року од 30 дана.

УСЛОВИ: ПК радник (стручно оспособљен за занимање
сервирке); радно искуство 12 месеци; лекарско уверење; пробни рад 3 месеца.

Домар
УСЛОВИ: ВКВ радник електро, водоинсталатерске или
браварске струке; положен возачки испит „Б“ категорије; оспособљеност за рад на пословима руковаоца
котлова централног грејања; радно искуство 12 месеци;
пробни рад 3 месеца.

Радник на транспорту пацијената
на одређено време по основу замене
одсутног радника

Обука
за
Радник на
транспорту
пацијената
на одређено
време по основу
активно
повећаног обима посла до 12 месеци

тражење

УСЛОВИ: ПК радник стручно оспособљен за обављање
посла
послова болничара-неговатеља;
радно искуство 12
месеци.
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доМ здравЉа свилајнац
35210 Свилајнац, Краља Петра I 47

Медицински техничар-сестра

на одређено време од три месеца,
због повећаног обима послова, у
Дому здравља Свилајнац
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа-IV степен стручне
спреме, положен стручни испит, лиценца за рад КМСЗТС,
минимум једна година рада у струци. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Молбе доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Молба за
заснивање радног односа-кућно лечење“. Непотпуне и
неблаговремене молбе неће се разматрати. Заинтересовани кандидати, уз пријаву са кратком биографијом,
као доказе подносе: диплому о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту,
лиценцу за рад КМСЗТС, доказ о радном искуству-стажу
у струци. Докази морају бити у оригиналу или оверене
фотокопије.

доМ здравЉа ваЉево
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/295-367

доМ здравЉа
„нови Београд“

Доктор медицине

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100, 2222-141

Медицински биохемичар

на одређено време до 3 месеца ради
замене одсутног запосленог

на одређено време до повратка
привремено одсутног радника, за
потребе Службе за здравствену
заштиту одраслих становника
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, фармацеутски
факултет, положен стручни испит.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад.

Педијатријска сестра

Медицинска сестра-приправникволонтер

на одређено време до 3 месеца ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа - педијатријски смер, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом,
контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова огласа предати преко архиве Дома здравља (III спрат, соба бр. 3),
на наведену адресу, са назнаком за које радно место се
подноси пријава. Одлука о избору биће објављена на
огласној табли поред собе архиве, а изабрани кандидат
биће лично обавештен телефонским путем.

клиниЧко-БолниЧки центар
„звездара“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-6-333
факс: 011/380-9-650

Доктор медицине за Службу за
анестезију са реанимацијом

Сервирка
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ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију; оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи и стручној оспособљености; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; потврду да се против лица не води
судски поступак и за возача: лекарско уверење о посебној здравственој способности, а за кувара и сервирку:
лекарско уверење. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, са просечном оценом у току студија преко 08,00, положен стручни испит и пожељно
искуство у анестезиологији и интензивној медицини.
Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњености услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради
пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. О резултатима
конкурса кандидати ће бити писмено обавештени.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

на одређено време од шест месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра
стоматолошког смера.

Медицинска сестра-приправникволонтер
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша медицинска сестра акушерског смера или медицинска сестра
акушерског смера.

Медицинска сестра-приправникволонтер
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша медицинска сестра општег смера или медицинска сестра
општег смера.

Медицинска сестра-приправникволонтер
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша медицинска сестра педијатријског смера или медицинска сестра педијатријског смера.

доМ здравЉа лајковац
14224 Лајковац, Светог Саве бб
тел. 014/3431-237

Доктор медицине

2 извршиоцаНационална служба

застручне
запошљавање
УСЛОВИ: VII/1 степен
спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит и лиценца, положен возачки испит „Б“ категорије, познавање
енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина / Наука и образовање
градски завод за плуЋне
Болести и туБеркулозу

Наука и образовање

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

Хигијеничарка
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на оглас
кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу
или оверене фотокопије): сведочанство, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Рок за
пријаву је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Особа за контакт: Снежана
Радовић, број телефона: 011/3811-818.

Обука за

пониШтење огласа
активно
универзитетска деЧја
клиника
тражење
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

посла

Оглас објављен 29.02.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
дипломирани правник. У осталом делу оглас
остаје непромењен.

кБц „др драгиШа
МиШовиЋ“ дедиње

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или
средња медицинска школа; положен стручни испит.

Педијатријска сестра

Посао се не чека,
посао се тражи
3 извршиоца

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

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

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

основна Школа
„БоШко палковЉевиЋ пинки“
11273 Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а
тел/факс: 011/7870-077
е-mail: оs.bppinki@open.telekom.rs
www.оspinkibatajnica.znanje.info

Наставник српског језика
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услоДруштвена
ве заодговорност
заснивање радног односа предвиђене законом и
посебне услове утврђене Правилником о врсти струч-

У радни однос у установи може да буде прине спреме наставника и стручних сарадника у основној
мљено лице под условима прописаним законом
школи и Правилником о систематизацији радних места
и ако:
у ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Батајница. Рок за
1) има одговарајуће образовање;
пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз2) има психичку, физичку и здравствену споматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да присобност за рад са децом и ученицима;
ложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
3) није осуђивано правноснажном пресудом
спреми, доказ о држављанству, лекарско уверење (преза кривично дело за које је изречена безусловдаје се пре закључења уговора о раду). Ближе инфорна казна затвора у трајању од најмање три
мације могу се добити на горенаведени број телефона.
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскруниверзитет у Београду
вњење, за кривично дело примање мита или
Медицински Факултет
давање мита, за кривично дело из групе кри11000 Београд, Др Суботића 8
вичних дела против полне слободе, против
тел. 011/3636-320
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
Наставник за избор у звање
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
доцента за ужу научну област
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
Дерматовенерологија
Национална
на одређено време од 5 година
4) има држављанство Републике
Србије. служба

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Нац
за

за запошљавање
Наставник за избор у звање

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 образовноваспитни 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.

доцента за ужу научну област
Интерна медицина (хематологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Програми
Интерна медицина (кардиологија)
приправништва –
знање у пракси
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински
факултет; општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Медицинска физиологија

Шанса за

на одређено време од 3 године

Шанса за Сарадник за избор у звање Школа је
асистента за ужу научну област
Патолошка физиологија
младе
на одређено време од 3 године посао је з
исправка конкурса
бЕогра д

универзитет у Београду
ФизиЧки Факултет
11000 Београд, Студентски трг 12-15
тел. 011/7158-151

Конкурс објављен 04.04.2012. године у публикацији „Послови“, мења се у условима за радно
место: асистент за ужу научну област Настава
физике, на одређено време од 3 године, тако што
иза речи УСЛОВИ, треба додати: „студент докторских студија или“. Остали део текста конкурса је
непромењен.

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Епидемиологија
на одређено време од 3 године

Обуке и субвенције (за
Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Социјална медицина
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање
ПРАВИ
асистента за ужу научну област
Офталмологија
Обука У
заслужби
ОДГОВОРИ НА
активнО
Сарадник заизбор у звање
клијената
асистента за ужу научну област
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
тражење
Педијатрија
на одређено време од 3 године

пОсла

на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање
ПРАВИ
ОДГОВОРИ
НА| Број 460 |
11.04.2012.
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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Наука и образовање
асистента за ужу научну област
Интерна медицина (хематологија)
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија)
на одређено време од 3 године

културе; дипломирани уметник нових ликовних медија
- професор ликовне културе; дипломирани графичкар
визуелних комуникација - професор ликовне културе;
дипломирани сликар; дипломирани вајар; дипломирани
графичар; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани
сликар зидног сликарства; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; општи и посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Благајник

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу за клиничке
аставне предмете подносе доказ о радном односу на
клиници која је наставна база Медицинског факултета
у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању
услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског
факултета и Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду), подносе се писарници Медицинског
факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа.

на одређено време због замене
одсутне запослене

универзитет у Београду
технолоШко-МеталурШки
Факултет
11000 Београд, Карнегијева 4

Редовни професор за ужу научну
област Металургија
УСЛОВИ: завршен ТМФ, доктор техничких наука-ужа
научна област металургија.

Ванредни или редовни
професор за ужу научну област
Инжењерство неорганских
хемијских производа

са 20% радног времена

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном документацијом, неће бити узете
у разматрање. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Предвиђена је провера психофизичких способности
кандидата који конкуришу за посао наставника, а које
директор изабере у ужи избор, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса доставити на наведену
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо образовање
у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и стручна спрема према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних радника у гимназији.

институт за педагоШка
истраживања

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Текстилно
инжењерство

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Истраживач сарадник

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да
испуњава и посебне услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: уверење о држављанству РС (оригинал или
оверену копију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију) и оверен препис или оверену
копију дипломе о стеченом образовању. Рок за подношење пријава са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар психолошких наука или VII степен стручне спреме и уписане докторске, односно докторске академске студије у
области психолошких наука; звање: истраживач сарадник; знање енглеског језика; радно искуство у научноистраживачкој делатности. Писмене пријаве, које треба
да садрже CV и одговарајућа документа (оверене фотокопије) којима се доказује испуњеност услова конкурса,
шаљу се на наведену адресу Института. Додатна обавештења на број телефона: 011/2658-439, радним данима, од 11,00 до 12,00 часова.

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Полимерно
инжењерство

XII Београдска гиМназија
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Наставник историје

Спремачица

Школа за дизајн
11000 Београд, Крупањска 3
тел. 011/3066-408

Наставник српског језика и
књижевности
са 6 часова (12 сати недељно)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор
српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика.

Наставник за предмет
Вишемедијска уметност

са 4 часа (8 сати недељно)
УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипломирани
сликар - професор ликовне културе; академски сликар - ликовни педагог; дипломирани вајар - професор
ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог;
дипломирани графички дизајнер - професор ликовне
културе; академски графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне
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11000 Београд, Добрињска 1/III
тел. 011/2658-439

УСЛОВИ: завршен ТМФ, доктор техничких наука из
области хемијске технологије.

Ванредни или редовни
професор за ужу научну област
Инжењерство материјала
УСЛОВИ: завршен машински факултет, доктор техничких
наука из области хемије и хемијске технологије.

Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Хемијско
нжењерство
УСЛОВИ: завршен ТМФ, доктор техничких наука-ужа
научна област хемијско инжењерство.

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Органска
хемија
УСЛОВИ: завршен ТМФ, доктор техничких наука из
области хемије и хемијске технологије.

Доцент за ужу научну област
Социологија
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, доктор социолошких наука.

спортска гиМназија
11000 Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-754

Наставник за ужу научну област
Страни језици-Енглески језик

Наставник српског језика и
књижевности

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, магистар
филолошких наука.

са 44% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и
српски језик; професор југословенске књижевности са
страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима. Кандидат поред наведених услова треба
да испуњава и услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011). Приликом пријављивања, кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњености услова и
кратку биографију (CV, оверен препис дипломе, оверен
препис или оригинал уверења о држављанству, извод
из матичне књиге, препорука и др). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака ТМФ-а.
Пријаве са прилозима (опширна биографија са освртом
на стручни рад, докази о испуњености услова и школској
спреми, списак научних радова са радовима), подносе се
секретаријату Факултета у Београду, Архива Факултета,
Карнегијева 4. Одлука о избору донеће се у року од 6
месеци од дана истека рока за подношење пријаве на
конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

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

Наука и образовање
Факултет ветеринарске
Медицине
11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Асистент или доцент за ужу
научну област Епизоотиологија,
заразне болести животиња и
болести пчела и свилопреља

на одређено време од 3 или 5 година

Асистент или доцент за ужу
научну област Болести папкара

на одређено време од 3 или 5 година

Асистент или доцент за ужу
научну област Патологија

на одређено време од 3 или 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски
факултет; научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.

Асистент за ужу научну област
Хигијена и технологија млека
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Ветеринарска форензика и
државно ветеринарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистар наука из научне области за коју се
бира или VII/1 степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине; студент докторских академских студија из ветеринарске медицине који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00; смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Гинекологија са андрологијом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине; студент докторских академских студија из ветеринарске медицине који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00; смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању и Статутом Факултета ветеринарске медицине. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, дипломе, списак радова, радови и
копију личне карте) доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

универзитет у Београду
Факултет за ФизиЧку хеМију
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Физичка хемијабиофизичка хемија и динамика
неравнотежних процеса, за
предмете: Примена рачунара
у физичкој хемији, Практикум
из коришћења рачунара и
Биофизичка хемија 2
на одређено време од пет година

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Физичка хемијаагрегатна стања, за предмете:
Физичка хемија 1 (за студенте
студијског програма хемичар за
животну средину), Физичка хемија
флуида и моделирање и процена
утицаја на животну средину
на одређено време од пет година

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

оШ „караЂорЂе“
11000 Београд, Јове Илића 2
тел. 011/2467-290

универзитет у Београду
МаШински Факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Aсистент за ужу научну област
Хидрауличне машине и
енергетски системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет-VII/2 степен
стручне спреме и други услови утврђени чланом 72
Закона о високом образовању и чланом 11.5. Статута
Машинског факултета.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене

Педагог

на одређено време до повратка
запослене
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба да поседује одговарајућу стручну
спрему, предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и
да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију
стручног испита-лиценце (уколико кандидат има лиценцу). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања-прибавља школа. Рок за доставу пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

оШ „јајинци“

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

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

исправка огласа
висока Медицинска Школа
струковних студија
„Милутин МиланковиЋ“
11090 Београд, Кнеза Вишеслава 27

Оглас објављен 04.04.2012. године у публикацији „Послови“, мења се у називу уже научне
области, тако што уместо: „Психологија“ треба
да стоји: „Психијатрија“. У осталом делу оглас
остаје непромењен.

Београдска ФилхарМонија
11000 Београд, Студентски трг 11
тел. 011/3285-902, 3285-901, 3282-977

Заменик вође групе других
виолина
Заменик вође групе виола
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке уметности-гудачки смер; радно искуство од најмање
2 године.

Виола tutti
Контрабас tutti
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке
уметности-гудачки смер или IV степен стручне спреме,
средња музичка школа-гудачки смер.

Прва хорна
УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке уметности - дувачки смер; радно искуство
најмање 2 године.

Трећа хорна
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет музичке
уметности - дувачки смер или IV степен стручне спреме,
средња музичка школа - дувачки смер.
ОСТАЛО: Обавезно је полагање аудиције у термину о
којем ће бити накнадно обавештени сви кандидати. Све
пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова слати на адресу: Београдска филхармонија, Студентски трг 11, 11000 Београд, са назнаком:
„За оглас“ или електронским путем на адресу: pravno@
bgf.cо.rs (документа се шаљу скенирана), закључно до
16,00 часова, дана 31.05.2012. године. За сва додатна
обавештења обратите се на горенаведене бројеве телефона, Марку Здравковићу.

бор
предШколска установа
„БаМБи“
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160
е-mail: bambi.bor@оpen.telekom.rs

Курир
Сервирка
Спремачица
УСЛОВИ: завршено основно образовање. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да приложи: уверење о
држављанству, оверен препис сведочанства о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара предшколске установе. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање
МузиЧка Школа
„стеван христиЋ“

гњиланЕ

ч ач а К

Станишор, 38250 Гњилане

оШ „Братство“

установа за предШколско
васпитање и оБразовање
деЧији вртиЋ „ивањица“

Наставник клавира

38262 Стрезовце

Наставник ликовне културе

10 извршилаца

32250 Ивањица, Косовска 48
тел. 032/662-796

са 25% радног времена (4 часа
недељне норме)

Наставник клавира

Педагог

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, као и услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ
о одговарајућем образовању и доказ о држављанству
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва
потребна документа слати на адресу школе.

са 45% радног времена

са 60% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске или специјалистичке струковне
студије), на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао дефектолошки
факултет-логопедски смер. Уз молбу за пријем доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној високој школи, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван и
под истрагом на основу члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
52/2011)-прибавља Предшколска установа службеним
путем. Посебно лекарско уверење о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом доставља се
пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом, на наведену адресу.

УСЛОВИ: дипломирани музичар-флаутиста.

Административни радник

Наставник виолине
2 извршиоца

Наставник виолине

са 75% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани музичар-виолиниста.

Наставник флауте
Наставник флауте

оШ „Бранко радиЧевиЋ“

Наставник гитаре

Директор

Наставник гитаре

Церница-Гњилане, 38251 Партеш

за мандатни период од 4 године

са 60% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити сва заинтересована лица која поред општих услова за заснивање
радног односа испуњавају и следеће посебне услове:
високо образовање-завршен факултет за наставника,
педагога или психолога, да имају лиценцу за рад наставника, педагога или психолога, положен испит за директора установе, најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз
захтеве за заснивање радног односа потребно је приложити следећа документа: доказ о школској спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о положеном стручном испиту (доказ о лиценци), уверење о положеном
испиту за директора установе, потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
надлежног суда да кандидат није осуђиван и да није
под истрагом, уверење о здравственом стању. Пријавезахтеве са комплетном документацијом слати на адресу
школе, са назнаком: „За Школски одбор“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: дипломирани музичар-гитариста.

оШ „вук караЏиЋ“

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.

Гњилане-Шилово

на одређено време, најдуже до
31.03.2013. године, за рад у Шилову и
издвојеном одељењу у Кметовцу
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање,
сходно члану 8 и члану 120 Закона и Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника („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 и 6/2008); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена бесусловна 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 или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених; оверен
препис дипломе (фотокопија) о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 0280/79-263.
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УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, друштвени
смер; познавање рада на рачунару и енглеског језика.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, радну биографију и доказ
о инвалидности.

на одређено време до 1 године

са 15% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани музичар-трубач.

Наставник удараљки

са 85% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани музичар-перкусиониста.

Наставник корепетицијекорепетитор
Наставник корепетицијекорепетитор
са 40% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, радну биографију и доказ о инвалидности,
уверење да кандидат није осуђиван и под истрагом на
основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011)-прибавља Предшколска установа службеним путем. Посебно
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом доставља се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом слати на адресу вртића, са назнаком: „Учешће на огласу“,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Рок за одлучивање је 8 дана по истеку огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

основна Школа за
оБразовање одраслих ЧаЧак

Наставник хармонике
са 30% радног времена

32000 Чачак, Жупана Страцимира 9
тел. 032/222-650

УСЛОВИ: дипломирани музичар-акордеониста.

Наставник географије

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној
спреми; уверење да је држављанин Републике Србије;
лекарско уверење; извод из матичне књиге рођених;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (школа ће
тражити службеним путем); кратку биографију. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на бројеве телефона: 064/8332727, 064/8332-729.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

на одређено време до 1 године

Помоћни радник у кухињи

Наставник трубе

Наставник хармонике

Наставник физичког васпитања

Дипломирани дефектолог-логопед

Национална служба
за запошљавање

на одређено време до 31.08.2012.
године, са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање - оверена копија дипломе о завршеном факултету; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (завршеном факултету), извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавањаНСЗ, применом стандардизованих
по оконСАЈМОВИпоступака
ЗАПОШЉАВАЊА
чању конкурса, а кандидате упућује школа. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима
о испуњавању услова слати на адресу школе или доставити лично у просторије школе. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За
потребне информације обратити се на број телефона:
032/222-650.
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Наука и образовање
гиМназија

јагодина

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-549

педагоШки Факултет

Наставник физичког васпитања

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

са 70% радног времена

Наставник у сва звања за ужу
педагошку научну област
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора педагошких наука, способност за наставни
рад, услови утврђени чланом 64 став 5, 7 и 9 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05...44/10), непостојање сметњи из члана 62 став 4
Закона о високом образовању и услови утврђени Статутом и Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника Универзитета у
Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
оверене фотокопије диплома о завршеним основним
студијама, академском називу магистра наука и научном
степену доктора наука, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених научних и стручних
радова, као и саме радове, доказ о непостојању сметњи
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и друге
доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Избор
наставника у звање доцента или ванредног професора
врши се на одређено време у трајању од пет година, а
у звање редовног професора на неодређено време. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII/1 степен, у
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији; да кандидат испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену
фотокопију), диплому о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију), радну биографију. Пријаве и документацију достављати у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс“. Документација не
сме бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Школа са доМоМ за
уЧенике оШтеЋеног
слуха и говора „11. Мај“
35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8
тел. 035/223-204
e-mail: skolazagluve035@nadlanu.com

Васпитач
поЉопривредноветеринарска Школа
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Наставник српског језика и
Обука
за
књижевности
на
одређено
време до повратка
активно
одсутне запослене
тражење
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања и
посла

Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву доставити доказ о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање.
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Доказе о
испуњености услова доставити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Право пријаве на конкурс имају
сва заинтересована лица која испуњавају опште услове
предвиђене законом и посебне услове предвиђене овим
конкурсом. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; дипл. дефектолог; да кандидат испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о
стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених
(са неограниченим роком важења), потврду надлежног
суда да против њега није подигнута оптужница и да није
под истрагом. Кандидати који буду ушли у ужи избор
упућују се на проверу психофизичких способности, коју
врши Национална служба за запошљавање. Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Потребну документацију и пријаве слати
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: мастер академске студије за енглески језик,
VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност. Поред
општих услова за заснивање радног односа, предвиђених чланом 24 Закона о раду, кандидати требају да
испуњавају и посебне услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: извод
из матичне књиге рођених, диплому о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству. Изабрани кандидат
доставља лекарско уверење, а доказ да кандидат није
осуђиван прибавља школа. Сва документа доставити у
оригиналу или у овереном препису. Пријаву са доказима
о испуњености услова конкурса доставити у року од 8
дана по објављивању, лично или на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

а служба
љавање

центри
З

основна МузиЧка Школа
„стеван Мокрањац“
Сента, Главна 36
тел/факс: 024/812-812

Програми
приправништва –
знање у пракси

35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб

сенЋанска гиМназија
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751
е-mail: gimnazija@sksyu.net

Секретар
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - дипломирани правник - мастер или дипломирани правник са стеченим високим образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године. Поред одговарајућег
високог образовања, кандидат треба да испуњава и
услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; обавезно познавање мађарског језика. Предност ће имати кандидат са познавањем
енглеског језика, због могућности извођења билингвалне наставе. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању и уверење о држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
у школи, односно лекарско уверење, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа по службеној дужности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу школе, препорученом
пошиљком.

Национална служба
за запошљавање

КосовсК а миТровиЦ а
гиМназија приШтина
38204 Лапље Село

Наставник руског језика

КиКи
нда
Национална
служба
за запошљавање

е чека,
етШ „славка ЂурЂевиЋ“
тражи

ном одговарајућем високом образовању за наставника
у овој школи, односно психолога или педагога; оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника
или стручног сарадника, односно уверења о положеном стручном испиту; потврду о 5 година рада у области образовања након стицања одговарајућег високог
образовања; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; доказ да поседује знање оба језика на
којима се изводи настава; остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл.
120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ. Непотпуне и неблаговремене
пријаве комисија/школски одбор неће узимати у разматрање. Директор школе бира се на период од четири
године, од 01.09.2012. године. Решење о избору директора доноси школски одбор, сагласно ставу 8 члана 60
Закона о основама система образовања и васпитања и
доставља кандидатима.

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), а
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;
одговарајуће образовање за наставника музичке школе
и подручја рада, за педагога и психолога; да испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да испуњава и посебан услов: поред знања српског и
знање мађарског језика. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора
школе подноси: биографске податке, односно радну
биографију; оверену фотокопију дипломе о заврше-

Шанса за
младе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Библиотекар

за 30% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс, кандидати су у обавези да приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), копију извода из матичне књиге рођених,
копију личне карте. Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за запошљавање, у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања, лично или на адресу Гимназије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Бројеви телефона за
информације: 038/81-936, 044/942-544.

Шанса за младе

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

Наука и образовање
универзитет у приШтини
Факултет техниЧких наука

основна Школа
„драгиШа луковиЋ Шпанац“

Наставник за ужу научну област
Електроника

Професор разредне наставе

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

на одређено време од 5 година или
на неодређено време

Наставник за ужу научну област
Општа хемија
на одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област
Металне конструкције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: За избор наставника: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука, докторат из научне
области за коју се бира и остали услови утврђени чл.
64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005 и 44/2010), Статутом Факултета техничких
наука у Косовској Митровици и Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника и сарадника у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: пријава на
конкурс (4 примерка), биографија (2 примерка), списак
научних радова (2 примерка), оригинал или фотокопија
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење да против кандидата није
покренута истрага, нити подигнута оптужница, подносе
се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 15 дана и почиње да тече даном објављивања
конкурса.

Краг УјЕваЦ
деЧји вртиЋ
„наШа радост“

34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама другог степена, у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра
2005. године, као и најмање пет година рада у предшколској установи након стеченог одговарајућег образовања; високо образовање за васпитача на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или лице са
вишим образовањем, као и најмање десет година рада у
предшколској установи. Уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да приложи: биографске податке; оверен
препис дипломе о завршеном факултету или вишој школи за образовање васпитача, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту (лиценца), фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије-не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; оверену
фотокопију радне књижице; лекарско уверење (оригинал-не старији од 6 месеци) и уверење да није осуђиван
за кривично дело на безусловна казну затвора од најмање шест месеци, нити за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државним органима, односно да не постоји забрана обављања послова
директора предшколске установе (оригинал-не старији
од 6 месеци). Пријаве са доказима о испуњености услова
тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу
установе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, у времену од 07,00 до 15,00 часова, сваког радног
дана или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/
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34000 Крагујевац, 9. маја 110 б
тел. 034/381-444

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен учитељски факултет - професор разредне наставе. Уз
пријаву на конкурс кандидат мора да приложи: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије. 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 (доказ о неосуђиваности) прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља само
изабрани кандидат, након доношења одлуке о избору
пријављених кандидата. Фотокопије морају бити оверене, а уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе.

3 Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење прибавља школа по службеној дужности;
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима дужан
је да достави изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи следеће доказе:
диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених
и уверење суда да против њега није покренута истрага,
нити подигнута оптужница за кривично дело из надлежности суда. Документацију доставити у оригиналу или
оверене копије, не старије од 6 месеци. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „светозар МарковиЋ“
34220 Лапово, Косовских јунака 10
тел. 034/850-050

Наставник физичког васпитања
Наставник разредне наставе

Школа са доМоМ за
уЧенике оШтеЋеног слуха
34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/317-145

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и чланом 5 Правилника о врсти стручне спреме наставника, васпитача и
стручних сарадника у основној школи за глуве и наглуве
ученике („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/98):
дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад
са лицима оштећеног слуха; наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане
чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има одговарајуће образовање, у складу
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе следећа документа: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Проверу психофизичких способности кандидата
извршиће Национална служба за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник ликовне културе
за 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и чланом 2 став
1 тачка 10 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у
средњим школама који остварују наставне планове и
програме за наглуве и глуве ученике („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 1/97, 9/98, 24/2004 и 2/2009), за
извођење наставе из предмета ликовна култура: професор ликовне уметности; академски сликар, односно дипломирани сликар; академски вајар, односно дипломирани вајар; академски графичар, односно дипломирани
графичар. Наставници, осим стручне спреме утврђене
у тачки 10 ал. 1 до 4 овог члана, морају да поседују и
стручну дефектолошку оспособљеност.

Наставник естетског обликовања
фризура
за 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и чланом 5
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у средњим школама који остварују наставне планове и програме за
наглуве и глуве ученике („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 1/97, 9/98, 24/2004 и 2/2009), за извођење
наставе из предмета естетског обликовања фризура:
професор ликовне уметности; дипломирани сликарпрофесор ликовне културе; академски сликар-ликовни
педагог; дипломирани вајар - професор ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани
графички дизајнер - професор ликовне културе; академски графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани уметник
фотографије - професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне
културе; дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе; дипломирани сликар;
дипломирани вајар; лице са завршеним факултетом
примењених уметности; лице са завршеним факултетом
ликовних уметности; дипломирани дефектолог - сурдопедагог са стеченим средњим образовањем за женског,
односно мушког фризера. Наставници из чл. 1 до 15 овог
члана морају да поседују стручну дефектолошку оспособљеност за рад са наглувим и глувим ученицима.
ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка

оШ „Ђура јакШиЋ“

34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Спремачица-помоћни радник
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 са биографским подацима кандидат треба
да достави следеће доказе о испуњености услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене
и непотпуне пријаве и фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узимати у
разматрање. Додатне информације могу се добити код
секретара школе или на број телефона: 034/302-136.
Пријаве слати поштом, на горенаведену адресу школе.

Кра љЕво
оШ „диМитрије туцовиЋ“
36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/312-796

Наставник српског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће
образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи и Правилником о организацији рада и систематизацији радних места; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Пријаве са одговарајућом документацијом
(диплома, уверење о држављанству - копија, извод из
матичне књиге рођених - копија) слати на адресу школе
или предати лично, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
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и Правилником о организацији рада и систематизацији
радних места; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Пријаве са одговарајућом документацијом
(диплома, уверење о држављанству - копија, извод из
матичне књиге рођених - копија) слати на адресу школе
или предати лично, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

оШ „БраЋа вилотијевиЋ“
36000 Краљево, Ратарско имање бб
тел. 036/359-630

Професор географије
са 30% радног времена

Професор географије

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се
могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и посебне
услове, предвиђене чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат има
одговарајуће образовање (одговарајућу врсту и степен
стручне спреме предвиђен Законом и Правилником о
врсти и степену стручне спреме у основној школи). Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву
на конкурс поднети одговарајућу документацију, којом
се доказује испуњеност услова предвиђених Законом
и Правилником, као и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу
одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

оШ „доситеј оБрадовиЋ“
36214 Врба
тел. 036/865-336

Наставник немачког језика у
својству приправника

на одређено време до положеног
стручног испита, а најдуже две
године, са 33% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На радно место
може да буде примљен кандидат под условом да има
завршено високо образовање, што доказује прилагањем
оригинала или оверене фотокопије дипломе о завршеним 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), који је почео да важи 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, у једном од
звања прописаних чл. 3 тачка 3 алинеја V Правилника
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003...3/2010); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, што се доказује лекарским
уверењем (накнадно прилаже изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља школа по службеној дужности);
држављанство Републике Србије, што се доказује прилагањем оригинала или оверене фотокопије уверења о
држављанству. Уз наведено, кандидат прилаже и оригинал извода из матичне књиге рођених или оверену
фотокопију и кратку биографију. Кандидати који су у
претходних 6 месеци извршили проверу психофизичких
способности обавестиће школу о датуму и месту где је
провера извршена. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс
са неовереним фотокопијама докумената биће одбачене
као непотпуне. Пријаве на конкурс слати у року од 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

предШколска установа
„весело детињство“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Портир
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа, завршен II
степен стручне спреме, да кандидати поседују психичку, физичку и здравствену способност, што се доказује
здравственим уверењем приликом заснивања радног
односа; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
и остала кривична дела утврђена чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Извод из казнене евиденције
прибавља установа по службеној дужности. Уз захтев
доставити: оверен препис/фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у обзир.

КрУШЕваЦ
оШ „доситеј оБрадовиЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Наставник техничког и
информатичког образовања
за 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 ставови 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи (оверену фотокопију дипломе кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин РС (уверење о држављанству кандидат подноси уз
пријаву на конкурс); да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључивања уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (уверење
прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности). Рок
за подношење пријава са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на
адресу школе.

оШ „страхиња поповиЋ“
37206 Дворане
тел. 037/698-104

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор разредне наставе. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:
оверену фотокопију дипломе о стеченом степену стручне спреме; извод из матичне књиге рођених; држављанство; биографске податке са прегледом кретања у
служби. Уверења која подносе кандидати морају бити
оригинали или оверене фотокопије, не старије од шест
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

техниЧка Школа

37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657, 417-700

Благајник-обрачунски радник

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар. Кандидати подносе: молбу, извод из матичне књиге рођених (венчаних у случају промене презимена),
уверење о држављанству, оверену копију одговарајуће
дипломе. У пријави на конкурс обавезно назначити да
ли је и када кандидат извршио претходну проверу пси-

хофизичких способности (проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака).

оШ „свети сава“

37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб
тел. 037/717-411

Наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене

Школски педагог

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидати треба да задовољавају опште услове предвиђене Законом о основама система образовања
и васпитања и услове предвиђене Правилником о стеченој спреми наставника и стручних срадника у основној
школи. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге држављана и диплому
(наведена документа могу бити достављена у оригиналу
или као оверене фотокопије). Пријаве слати на горенаведену адресу.

оШ „кнегиња Милица“
37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Професор техничког и
информатичког образовања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат има психофизичку и здравствену способност за
рад са ученицима-лекарско уверење (овај доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правоснажном прсудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за остала кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вапситања (овај доказ прибавља установа).
Пријаве доставити поштом или лично, на горенаведену
адресу.

оШ „аца алексиЋ“

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

Наставник физичког васпитања

на одређено време до престанка
дужности директору у првом
изборном периоду, са 45% радног
времена, за рад у матичној школи у
Александровцу
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему, прописану Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи
(приложити доказ о одговарајућој стручној спреми);
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (лекарско уверење прилаже изабрани кандидат); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела наведена у ставу 1 тачка 3 члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа по службеној
дужности); да је држављанин РС (уверење о држављанству). У поступку одлучивања о избору наставника, претходну проверу психофизичких способности кандидата
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања. Пријаве на оглас, са документацијом којом се доказује испуњеност услова за заснивање
радног односа, доставити лично или послати на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
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гиМназија „вук караЏиЋ“
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-844

предШколска установа
„полетарац“

лоЗниЦа

15320 Љубовија, Радничка бб
тел. 015/661-907

оШ „кадињаЧа“

Педагог

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене

Наставник латинског језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) за наставника латинског језика у гимназији и за педагога у гимназији; одговарајућа психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело из члана 120
став 1 тачка 3 Закона основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11); да има
држављанство РС. Пријаве слати на горенаведену адресу.

лЕсКоваЦ
оШ „Бранко радиЧевиЋ“
16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

15300 Лозница, Генерала Јуришића 1
тел. 015/878-740

Васпитач

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме за наставнике и стручне
сараднике у основној школи. Уз пријаву на оглас доставити: диплому, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење, уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање,
као и неоверене фотокопије докумената, односно оригинали старији од шест месеци. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
у централној школи у Брестовцу, са
90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање из члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 4/07, 17/07,
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09 и 3/10);
да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству); извод
из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење
о психофизичкој способности за рад са децом кандидат
прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење
из казнене евиденције прибавља школа по службеној
дужности. У поступку одлучивања о избору наставника
директор школе врши ужи избор кандидата, које упућује
на проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, пре доношења коначне одлуке о избору.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и
датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 016/782-206.

гиМназија
„стеван јаковЉевиЋ“
16210 Власотинце
тел. 016/875-152

Професор рачунарства и
информатике
за 3 часа недељно

Библиотекар

за 15% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет. Пријаву на конкурс, са кратком биографијом и документима, послати у року од 8 дана.
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установа за предШколско
васпитање и оБразовање
деце „црвенкапа“
15318 Мали Зворник, Дринска бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
има образовање 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 и
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или стечено високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања или лице које има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), на студијама у трајању од три године или више образовање
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и 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 (уверење прибавља установа код надлежног ОУП, не старије од шест месеци);
да има држављанство РС. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију/препис дипломе о стеченој стручној спреми
(не старије од шест месеци), оверену фотокопију/препис лиценце, односно уверење о положеном стручном
испиту (не старије од шест месеци); уверење о држављанству (не старије од шест месеци); потврду о радном стажу у области образовања и васпитања (на којим
пословима и са којом стручном спремом је остварен
радни стаж), не старије од шест месеци; уверење да се
против кандидата не води истрага (код надлежног основног суда, не старије од шест месеци); преглед кретања
у служби са биографским подацима; доказе о стручним
и организационим способностима. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса слати на адресу Установе, у року од 15 дана од дана објављивања огласа,
са назнаком: „По конкурсу за директора“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

на одређено време, а најдуже до
повратка раднице са породиљског
боловања, за рад у млађој васпитној
групи
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одговарајућег смера, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме
васпитача у предшколским установама; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Пријаве са доказима
о испуњавању услова огласа достављају се на адресу
установе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ниШ
основна Школа
„дуШан тасковиЋ среЋко“
18311 Сићево
тел. 018/671-698

Наставник физике

са 30% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Островици,
на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије;
дипломирани педагог за физику и хемију; професор
физике и основа технике; дипломирани педагог за
физику и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар
за примењену физику и информатику; професор физике
и хемије за основну школу; професор физике и 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; дипломирани астроном, смер астрофизика; да
кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених - све у оригиналу или у овереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани слилкар; академски сликар ликовни педагог; академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани
сликар - професор ликовне културе; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар
- професор ликовне културе; дипломирани графички
дизајнер - професор ликовне културе; дипломирани
уметник нових ликовних медија - професор ликовне
културе; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани сликар - професор;
дипломирани вајар; дипломирани вајар - професор;
дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар
зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани графичар - професор; професор ликовних уметности; наставник ликовне уметности; лице са завршеним
факултетом лилковних уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности; да кандидат
испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених - све у оригиналу или
у овереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
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Наука и образовање
предШколска установа „лане“
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Секретар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
правник; да кандидат испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; лекарско уверење; уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и да није
под истрагом. Уверења не треба да буду старија од 6
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

струЧна Школа
„дуШан тривунац драгоШ“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Професор ликовне културе

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани сликар; академски сликар ликовни педагог; академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани
сликар - професор ликовне културе; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар
- професор ликовне културе; дипломирани графички
дизајнер - професор ликовне културе; дипломирани
уметник нових ликовних медија - професор ликовне
културе; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани вајар; дипломирани
графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње
архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства;
дипломирани графичар; професор ликовних уметности;
лице са завршеним факултетом ликовних уметности;
лице са завршеним факултетом примењених уметности;
дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе; професор или дипломирани
историчар уметности; да кандидат испуњава услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену копију уверења о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

МузиЧка Школа ниШ
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/524-464

Професор српског језика

са 33,33% радног времена, на
одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор југословенске књижевности са
страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски језик
и књижевност; професор југословенске књижевности и
српског језика.

Професор виолончела

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
музичар усмерење - виолончелиста.

Професор солфеђа

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
музички педагог; дипломирани музичар педагог; професор солфеђа.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове прописане у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Уз пријаву доставити: уверење
о држављанству и оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. За кандидате који уђу у ужи избор
обавезна је претходна провера психофизичких способности, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

допуна огласа
предШколска установа
„пЧелица“
18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-453

Оглас објављен 04.04.2012. године у публикацији
„Послови“, допуњује се за радно место: медицинска сестра на тријажи, тако што се у делу УСЛОВИ
додаје: средње образовање, медицинска сестраваспитач, више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије) на којима је
лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста-васпитач.

нови паЗар
оШ „десанка МаксиМовиЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска бб
тел. 020/316-361

Административни радник
са 60% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
економска школа или гимназија; да је кандидат држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 тачка
1 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву поднети следећа документа: оверен
препис дипломе о стручној спреми; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

нови сад
Факултет техниЧких наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

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

Доцент или ванредни професор за
ужу стручну, уметничку, односно
научну област Планирање,
регулисање и безбедност
саобраћаја
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке и услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Мехатроника, роботика и
аутоматизација
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, област Мехатроника, роботика и аутоматизација, радно искуство у настави на високошколској установи у трајању од 5 година
и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Организације и технологије
транспорта
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке и услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Инжењерство заштите животне
средине
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, област Инжењерство заштите животне средине, минимум 5 година радног искуства у наставном процесу у области управљања
отпадом, вишегодишње искуство у изради пројеката из
области заштите животне средине, објављени радови у
међународним часописима и услови прописани чланом
64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Механика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме машинске струке,
област Механика и услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Инжењерство заштите животне
средине
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, област Инжењерство заштите животне средине, минимум 4 године
радног искуства у наставном процесу, вишегодишње
искуство у изради пројеката из области заштите животне средине и обновљивих извора енергије, објављени
радови у међународним часописима и услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Планирање, регулисање и
безбедност саобраћаја
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајне
струке-дипл. инж. мастер и услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању.
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Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство и услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Уметност примењена на
архитектуру, технику и дизајнЕфемерна архитектура
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске
струке-дипл. инж. мастер, уписане докторске или специјалистичке академске студије, искуство рада у наставном процесу на релевантним наставним предметима,
стручни и научни радови и услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Уметност примењена на
архитектуру, технику и дизајнТехнологије у архитектури,
уметности и дизајну
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске
струке-дипл. инж. мастер, уписане докторске или специјалистичке академске студије, искуство рада у наставном процесу на релевантним наставним предметима,
стручни и научни радови и услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Теорије и интерпретације
геометријског простора у
архитектури и урбанизму
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске
струке-дипл. инж. мастер и услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Архитектонско-урбанистичко
планирање, пројектовање и теорија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке-мастер, уписане докторске студије и радно
искуство у наставном процесу из уже научне области
за коју се бира, а посебно на предметима Архитектонско пројектовање 2 и Архитектонско пројектовање комплексних програма и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Архитектонско-урбанистичко
планирање, пројектовање и теорија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке-мастер, уписане докторске студије и радно
искуство у наставном процесу из уже научне области за
коју се бира, а посебно на предмету Принципи универзалног дизајна и услови прописани чланом 72 Закона о
високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Телекомуникације и обрада
сигнала
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електротехничке
струке, учешће на пројектима МПН и услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Метрологија, квалитет, прибори и
еколошко инжењерски аспекти
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струкемастер, практична искуства у раду са мерном опремом
из области производне метрологије и заштите животне
средине и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.
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Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Технологије пластичног
деформисања, брза израда
прототипова и модела, виртуална
производња

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Примењене
рачунарске науке и информатика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струкемастер и услови прописани чланом 72 Закона о високом
образовању.

Истраживач сарадник за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Електроника

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Технологија ливења

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме електротехничке
струке и услови прописани Правилником о поступку и
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струкемастер и услови прописани чланом 72 Закона о високом
образовању.

Истраживач сарадник за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Електроника

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Технологије спајања материјала

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме електротехничке
струке-мастер и услови прописани чланом 72 Закона о
научноистраживачкој делатности.

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струкемастер и услови прописани чланом 72 Закона о високом
образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Физика
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, природно-математичке струке, смер физика, радно искуство у наставном процесу из уже научне области за коју се бира
у трајању од 10 година и услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Математика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке струке, смер математика, радно искуство у наставном процесу из уже научне области за коју се бира
у трајању од најмање 2 године и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Производни системи,
организација и менаџмент
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске струке-дипл. инж. мастер, област Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, подручје Интелигентно
привређивање и ефективни менаџмент, уписане докторске студије из области Индустријско инжењерство/
инжењерски менаџмент, радно искуство у наставном
процесу из области Индустријског инжењерства и
инжењерског менаџмента као сарадник у настави и
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Аутоматика
и управљање системимаГеоинформатика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке
струке-дипл. инж. мастер, област Аутоматика и управљање системима, уписане докторске студије из области
за коју се бира, искуство у области Даљинске детекције,
Картографије и 3Д-визуелизације, учешће у истраживачком раду на пројектима Министарства просвете и науке
РС из области геоинформационих технологија и система,
ангажовање у извођењу наставе из области картографије, визуелизације, геоподатака, геоинформационих
система, дигиталних модела терена и услови прописани
чланом 71 Закона о високом образовању.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме електротехничке струке-инж. бечелор и услови прописани чланом 71
Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем
у радни однос (навести прецизан назив уже научне
области), доказе о испуњености услова конкурса, краћу
биографију, фотокопије диплома, доказ о држављанству, списак објављених научних радова, књига и саме
радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако
радно место појединачно. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања.

основна Школа
„петар петровиЋ његоШ“
21460 Врбас, Палих бораца 34
тел. 021/707-170

Чистачица

на одређено време до повратка
запосленог са боловања преко 60
дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на оглас доставити: извод из књиге држављана
(не старији од 6 месеци), оверену фотокопију сведочанства/дипломе, уверење о некажњавању прибавља установа, док се одговарајуће лекарско уверење подноси пре
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у запечаћеној коверти, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „жарко зрењанин“
21000 Нови Сад
Булевар деспота Стефана 8

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању; професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор информатике-математике; дипломирани
математичар-астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани информатичар; да
кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на оглас доставити: уверење о држављанству (оверен
препис или оверену фотокопију); диплому о стеченом
образовању (оверен препис или оверену фотокопију).
Уверење о некажњавању прибавља школа, а лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Наставник математике

са 44,44% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању; професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за
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рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор информатике-математике; дипломирани
математичар-астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани информатичар; да
кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на оглас доставити: уверење о држављанству (оверен
препис или оверену фотокопију); диплому о стеченом
образовању (оверен препис или оверену фотокопију).
Уверење о некажњавању прибавља школа, а лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Балетска Школа
21000 Нови Сад, Јеврејска 7
тел. 021/529-225

ОСНОВНА ШКОЛА

Наставник класичног балета
радни однос се заснива од
01.09.2012. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: балетски уметник - први солиста; балетски
уметник - други солиста и сценско искуство од десет
година; балетски уметник са најмање десет година рада
у струци; балетски играч; балетски педагог; играч класичног балета; радно искуство 5 година, осим у наведеним случајевима са 10 година; пробни рад 6 месеци.

Наставник класичног балета

са 50% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: балетски уметник - први солиста; балетски
уметник - други солиста и сценско искуство од десет
година; балетски уметник са најмање десет година рада
у струци; балетски играч; балетски педагог; играч класичног балета; радно искуство 5 година, осим у наведеним случајевима са 10 година; пробни рад 6 месеци.

Корепетитор

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста; дипломирани музичар чембалиста; дипломирани музичар
оргуљаш; дипломирани музичар педагог; дипломирани
музички педагог; радно искуство: 1 година рада у балетској корепетицији.

Наставник савремене игре

са 10% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: балетски уметник - први солиста; балетски
уметник - други солиста и сценско искуство од десет
година; балетски уметник са најмање десет година рада
у струци; балетски педагог; играч савремене игре; радно искуство 5 година у струци или 10 година играчког
стажа; пробни рад 6 месеци.

СРЕДЊА ШКОЛА

Професор класичног балета
радни однос се заснива од
01.09.2012. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани педагог, уз услов да је стечено
образовање за играча класичног балета; дипломирани
глумац, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета; дипломирани историчар уметности,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани менаџер у уметности, уз услов
да је стечено образовање за играча класичног балета;
балетски педагог, уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета; играч класичног балета са
специјалистичким образовањем из области методике
играчких предмета; играч класичног балета - први солиста ансамбла балета. радно искуство: 5 година у струци
или 10 година играчког стажа; пробни рад 6 месеци.

Професор класичног балета

са 80% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани педагог, уз услов да је стечено
образовање за играча класичног балета; дипломирани
глумац, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета; дипломирани историчар уметности,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани менаџер у уметности, уз услов
да је стечено образовање за играча класичног балета;
балетски педагог, уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета; играч класичног балета са
специјалистичким образовањем из области методике
играчких предмета; играч класичног балета - први солиста ансамбла балета; радно искуство: 5 година у струци
или 10 година играчког стажа; пробни рад 6 месеци.

Корепетитор

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста; дипломирани
музичар чембалиста; дипломирани музичар оргуљаш;
дипломирани музичар педагог; дипломирани музички
педагог; дипломирани композитор; радно искуство: 1
година рада у балетској корепетицији.

Професор репертоара класичног
балета

са 50% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани педагог, уз услов да је стечено
образовање за играча класичног балета; дипломирани
глумац, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета; дипломирани историчар уметности,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани менаџер у уметности, уз услов
да је стечено образовање за играча класичног балета;
балетски педагог, уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета; играч класичног балета са
специјалистичким образовањем из области методике
играчких предмета; играч класичног балета - први солиста ансамбла балета; радно искуство: 5 година у струци
или 10 година играчког стажа; пробни рад 6 месеци.

Професор савремене игре
радни однос се заснива од
01.09.2012. године

УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета, односно играча савремене игре; дипломирани
педагог, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета, односно играча савремене игре; дипломирани глумац, уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета, односно играча савремене
игре; дипломирани историчар уметности, уз услов да је
стечено образовање за играча класичног балета, односно
играча савремене игре; дипломирани менаџер у уметности, уз услов да је стечено образовање за играча класичног балета, односно играча савремене игре; балетски
педагог, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета, односно играча савремене игре; играч
класичног балета са специјалистичким образовањем из
области методике играчких предмета, односно играча
савремене игре; играч класичног балета - први солиста
ансамбла балета; радно искуство: 5 година у струци или
10 година играчког стажа; пробни рад 6 месеци.

Професор савремене игре

са 50% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета, односно играча савремене игре; дипломирани
педагог, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета, односно играча савремене игре; дипломирани глумац, уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета, односно играча савремене
игре; дипломирани историчар уметности, уз услов да је
стечено образовање за играча класичног балета, односно
играча савремене игре; дипломирани менаџер у уметности, уз услов да је стечено образовање за играча класичног балета, односно играча савремене игре; балетски
педагог, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета, односно играча савремене игре; играч
класичног балета са специјалистичким образовањем из
области методике играчких предмета, односно играча
савремене игре; играч класичног балета - први солиста
ансамбла балета; радно искуство: 5 година у струци или
10 година играчког стажа; пробни рад 6 месеци.

Професор предмета Игре и
плесови XX века

са 10% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета, односно играча савремене игре; дипломирани
педагог, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета, односно играча савремене игре; дипломирани глумац, уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета, односно играча савремене игре; дипломирани историчар уметности, уз услов
да је стечено образовање за играча класичног балета,
односно играча савремене игре; дипломирани менаџер
у уметности, уз услов да је стечено образовање за играча класичног балета, односно играча савремене игре;
балетски педагог, уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета, односно играча савремене игре; играч класичног балета са специјалистичким
образовањем из области методике играчких предмета,
односно играча савремене игре; играч класичног балета - први солиста ансамбла балета; радно искуство: 5
година у струци или 10 година играчког стажа; пробни
рад 6 месеци.

Професор предмета Сценсконародне игре

са 30% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета у области карактерне игре, односно сценсконародне игре; дипломирани педагог, уз услов да је стечено образовање за играча класичног балета у области
карактерне игре, односно сценско-народне игре; дипломирани глумац, уз услов да је стечено образовање за
играча класичног балета у области карактерне игре,
односно сценско-народне игре; дипломирани историчар уметности, уз услов да је стечено образовање за
играча класичног балета у области карактерне игре,
односно сценско-народне игре; дипломирани менаџер у
уметности, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета у области карактерне игре, односно
сценско-народне игре; балетски педагог, уз услов да је
стечено образовање за играча класичног балета у области карактерне игре, односно сценско-народне игре;
играч класичног балета у области карактерне игре,
односно сценско-народне игре; радно искуство: 5 година у струци или 10 година играчког стажа; пробни рад
6 месеци.

Професор предмета Дуетна игра

са 30% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани педагог, уз услов да је стечено
образовање за играча класичног балета; дипломирани
глумац, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета; дипломирани историчар уметности,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани менаџер у уметности, уз услов
да је стечено образовање за играча класичног балета;
балетски педагог, уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета; играч класичног балета са
специјалистичким образовањем из области методике
играчких предмета; играч класичног балета - први солиста ансамбла балета; радно искуство: 5 година у струци
или 10 година играчког стажа; пробни рад 6 месеци.

Професор предмета Историјскобалске игре

са 20% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани педагог, уз услов да је стечено
образовање за играча класичног балета; дипломирани
глумац, уз услов да је стечено образовање за играча
класичног балета; дипломирани историчар уметности,
уз услов да је стечено образовање за играча класичног
балета; дипломирани менаџер у уметности, уз услов
да је стечено образовање за играча класичног балета;
балетски педагог, уз услов да је стечено образовање
за играча класичног балета; играч класичног балета са
специјалистичким образовањем из области методике
играчких предмета; играч класичног балета - први солиста ансамбла балета; радно искуство: 5 година у струци
или 10 година играчког стажа; пробни рад 6 месеци.
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Наука и образовање
Асистент за предмет Дуетна игра
радни однос се заснива од
01.09.2012. године

Радник на одржавању чистоће

пироТ

са 75% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Петровцу

УСЛОВИ: играч класичног балета (мушкарац); радно
искуство: 1 година у струци или 3 године играчког стажа; пробни рад 6 месеци.

средња струЧна Школа пирот

Асистент за предмет Модерна
подршка

са 70% радног времена

са 30% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: играч савремене игре; радно искуство: 1 година у струци или 3 године играчког стажа; пробни рад
6 месеци.

Професор етнологије

са 10% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: дипломирани етнолог; радно искуство није
неопходно, може бити примљен и приправник.

Професор предмета
Традиционално певање

са 30% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: дипломирани етномузиколог; дипломирани
музички педагог; дипломирани музичар - педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке
културе; радно искуство није неопходно, може бити
примљен и приправник.

Професор етномузикологије

са 20% радног времена, радни однос
се заснива од 01.09.2012. године
УСЛОВИ: дипломирани етномузиколог; радно искуство
није неопходно, може бити примљен и приправник.

Професор солфеђа

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: професор солфеђа; професор солфеђа и
музичке културе; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар - педагог; радно искуство није неопходно, може бити примљен и приправник.

Професор музичке литературе

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани музиколог; дипломирани етномузиколог; дипломирани музички педагог; дипломирани
музичар - педагог; професор солфеђа и музичке културе;
професор музичке културе; радно искуство није неопходно, може бити примљен и приправник.
ОСТАЛО: Општи услови за пријем у радни однос у школи прописани су чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011). Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс доставе: доказ о одговарајућој стручној спреми
(оверен препис/фотокопију дипломе или сведочанства);
лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење
на коме није назначено поседовање тих способности
неће се признавати); уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом и биографију. Уверење да лице 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
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, прибавља школа за кандидате који
уђу у ужи избор. Пријаву са биографијом и потребном
документацијом кандидати треба да доставе на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Стручни сарадник-педагог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 став 2, став 3 члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама, односно да имају одговарајуће образовање: дипломирани педагог; професор педагогије;
дипломирани школски психолог - педагог.

Наставник физичке хемије и
органске хемије
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за наведено радно место треба да испуњавају услове из члана 8 став
2, став 3 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011)
и Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама, односно да имају одговарајуће образовање:
за наставника физичке хемије: дипломирани инжењер
технологије, сви одсеци или смерови, осим текстилног;
дипломирани физико - хемичар; професор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани инжењер технологије;
дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар
за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство; дипломирани професор хемије
- мастер; дипломирани хемичар - мастер. За наставника органске хемије: професор хемије; дипломирани хемичар; професор физичке хемије; дипломирани
физико - хемичар; дипломирани инжењер технологије,
сви одсеци или смерови, осим текстилног; дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани
хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско
инжењерство; дипломирани хемичар - професор хемије;
дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор
хемије - мастер.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија - не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела прибавља школа. Пријаве са документацијом поднети у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

оШ „8. септеМБар“
18300 Пирот, Данила Киша 21

Наставник математике

са 67% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Сукову
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, диплоирани математичар за математику економије, професор информатике - математике,
дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани
информатичар.

Школски педагог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер
школске педагогије, дипломирани школски педагог психолог, дипломирани педагог.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат треба да испуњава и услове прописане у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и уверење о држављанству. Конкурс је отворен
осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
са доказима слати на адресу школе.

пожарЕваЦ
еконоМско-трговинска Школа
12000 Пожаревац

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања-проф. српског језика и књижевности, проф. српске књижевности и језика, проф. српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипл.
филолог за књижевност и српски језик, дипл. филолог
за српски језик и књижевност и друго по Правилнику
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Поред
општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат треба да испуњава и друге посебне услове,
прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом
кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оверену фотокопију). Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Избор кандидата биће извршен у року од 8
дана од дана добијања мишљења органа управљања.
Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

средња Школа

12300 Петровац на Млави, Млавска 4

Професор латинског језика
за 75% радног времена

УСЛОВИ: професор класичне филологије, односно дипломирани класични филолог.

Професор српског језика
за 25% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филилог за српски језик и југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик, професор, односно дипломирани
филолог југословенску књижевност и општу књижевност,
професор српскохрватског језика са јужнословенским
језицима, професор југословенске књижевности и српског
језика, професор југословенске књижевности са страним
језицима, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима.
ОСТАЛО: У радни однос у школи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом, ако има одговарајуће високо образовање (завршен факултет у трајању од
четири године или звање мастер) и испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказ
о одговарајућем образовању и уверење о држављанству
Републике Србије (оверене фотокопије). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве поднети на адресу школе.
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Наука и образовање
оШ „веЉко дугоШевиЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-066, 884-088

Наставник разредне наставе

са 56% радног времена, на одређено
време ради извођења наставе по
Пројекту огледа „Друга шанса“, до
краја школске 2012/2013. године, за
рад у првом циклусу функционалног
основног образовања одраслих

Наставник историје

са 9,4% радног времена, на одређено
време ради извођења наставе по
Пројекту огледа „Друга шанса“, до
краја школске 2012/2013. године,
за рад у другом и трећем циклусу
функционалног основног образовања
одраслих

Наставник физике

са 9,4% радног времена, на одређено
време ради извођења наставе по
Пројекту огледа „Друга шанса“, до
краја школске 2012/2013. године,
за рад у другом и трећем циклусу
функционалног основног образовања
одраслих

Наставник хемије

са 9,4% радног времена, на одређено
време ради извођења наставе по
Пројекту огледа „Друга шанса“, до
краја школске 2012/2013. године,
за рад у другом и трећем циклусу
функционалног основног образовања
одраслих

Наставник географије

са 9,4% радног времена, на одређено
време ради извођења наставе по
Пројекту огледа „Друга шанса“, до
краја школске 2012/2013. године,
за рад у другом и трећем циклусу
функционалног основног образовања
одраслих

Андрагошки асистент

за рад у првом, другом и трећем
циклусу функционалног основног
образовања одраслих, ради извођења
наставе по Пројекту огледа „Друга
шанса“, на одређено време до краја
школске 2012/2013. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), Интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих са
појединачним модулима или одговарајуће образовање
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 9/09, 3/10). Услови за андрагошког асистента су утврђени Законом за пријем у радни однос - најмање средње образовање и савладан програм обуке
за андрагошког асистента. У случају да кандидат нема
савладан програм обуке за функционално основно образовање одраслих, биће упућен на обуку. Уз пријаву на
конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченој стручној спреми-оригинале или оверене фотокопије, не старије од шест месеци. Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат доставља пре закључивања уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу
школе. Документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. По објављивању резултата
конкурса, учесници могу да подигну приложену документацију у секретаријату школе. За ближе информације обратити се на бројеве телефона: 012/884-066 или
012/884-088.

проКУпљЕ
оШ „Милоје закиЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава прописане услове из чл. 59, чл. 8 став 2 и
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања - 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, за наставника основне школе, за педагога или психолога, да има
дозволу за рад (лиценцу), савладану обуку и положен
испит за директора установе, најмање 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. Уз пријаву на конкурс
приложити: оригинал или оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оригинал или оверен препис или фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о најмање пет година рада у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству, у оригиналу или у овереном
препису или фотокопији и лекарско уверење којим се
потврђује психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима, као и преглед кретања у служби са
биографским подацима и доказе о стручним и организационим способностима. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа. Сва уверења и документа морају бити
у оригиналу или у овереној фотокопији и не смеју бити
старија од 6 месеци. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Како није донет подзаконски акт који регулише начин
и поступак полагања испита за директора установе,
изабрани кандидат биће у обавези да у року од годину дана од дана доношења подзаконског акта положи
испит за директора. Пријаве доставити на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс за директора школе“ или лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

оШ „Милоје закиЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Професор математике

за рад у матичној школи и издвојеном
одељењу у Луковској Бањи
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, математичар за рачуноводство и информатику, дипломирани
математичар-информатичар, професор математике и
рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије, професор информатике-математике, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани информатичар. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава
и посебне услове прописане одредбама чл. 8 став 2 тач.
1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Уз пријаву на
конкурс, са краћом биографијом, кандидат је дужан да
приложи: оригинал или оверену копију дипломе, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству-оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси примљени кандидат
пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријаве. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандаризованих поступака. У року
од 8 дана од дана добијања резултата провере, директор прибавља мишљење органа управљања. Одлука ће бити донета у року од 8 дана од дана добијања
мишљења органа управљања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

смЕдЕрЕво
установа за предШколско
васпитање и оБразовање
„наШа радост“
11300 Смедерево, Војводе Мишића 4
тел. 026/222-158

Дипломирани правникприправник
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао
високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године), да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад, да није осуђиван, да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе о стеченом образовању, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству),
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад у установи (лекарско уверење), доказ да није
осуђиван прибавља установа по службеној дужности.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Васпитач

10 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање (завршена виша или
висока школа за образовање васпитача - доказ се подноси уз пријаву на конкурс); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(уверење се доставља пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09)-подноси се
пре закључења уговора о раду; да има држављанство
Републике Србије-подноси се уз пријаву на конкурс. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о
поседовању држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених) и
оверен препис (фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми). Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „др јован цвијиЋ“
11300 Смедерево, Цвијићева 9
тел. 026/617-390

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства, до
29.06.2012. године
УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Пријаве кандидата који
не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање, као и непотпуне пријаве. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

предШколска установа
„деЧје царство“
11320 Велика Плана
тел. 026/521-117, 521-913

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања за
васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе
за рад (лиценце); да кандидат испуњава услове приписане у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; положен испит за директора
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Наука и образовање
установе (кандидат је дужан да у року од годину дана од
дана ступања на дужност, односно доношења подзаконског акта који регулише ову материју, положи испит за
директора). За директора може да буде изабран и васпитач који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања и најмање десет година
рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству-не
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству, преглед кретања у
служби са биографским подацима (факултативно), доказе о својим стручним и организационим способностима
(факултативно). Рок за пријаву је 15 дана.

и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис или оверену фотокопију
сертификата за вођење пословних књига, односно јавну
исправу о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице. Одлуку о избору директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Пријаву на конкурс са краћом биографијом и
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на
горенаведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 025/773-388.

гиМназија и еконоМска Школа
„јован јовановиЋ зМај“
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434

Наставник руског језика

сомбор
оШ „иван горан коваЧиЋ“
25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111

Професор музичке културе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
за 50% радног времена
УСЛОВИ: академски музичар: дипломирани музичармузички педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар-композитор; дипломирани композитор;
дипломирани музичар-диригент; дипломирани музичармузиколог; дипломирани музиколог; наставник музичке
културе; дипломирани диригент; дипломирани музичаракордеониста; дипломирани музичар-гитариста; дипломирани музичар-соло певач; дипломирани професор
солфеђа и музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани
музичар-чембалиста; дипломирани музичар-оргуљаш;
дипломирани музичар-харфиста; дипломирани музичар-перкусиониста; дипломирани музичар-виолиниста;
дипломирани музичар-виолиста; дипломирани музичарвиолончелиста; дипломирани музичар-контрабасиста;
дипломирани музичар-флаутиста; дипломирани музичар-обоиста; дипломирани музичар-кларинетиста; дипломирани музичар-фаготиста; дипломирани музичархорниста; дипломирани музичар-трубач; дипломирани
музичар-тромбониста; дипломирани музичар-тубиста;
професор црквене музике и појања; дипломирани музичар-саксофониста. Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси следећа документа: оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми и уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са
30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање-VII/1 степен стручне спреме; за наставника
руског језика може конкурисати професор руског језика
и књижевности, односно дипломирани филолог за руски
језик и књижевност; да испуњавају услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да
преда: радну биографију, диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању VII степена;
извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (издат после 28.12.2009. године) или уверење
о држављанству, односно оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са потпуном документацијом слати
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

срЕмсКа миТровиЦа
пониШтење огласа
основна Школа
„јован јовановиЋ зМај“
22000 Сремска Митровица, Ратарска 5
тел. 022/621-021

мације могу се добити на број телефона: 024/554-300.
Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на
адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

оШ „вук караЏиЋ“
24210 Бајмок, Маршала Тита 1
тел. 024/762-013

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, прописано чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07,
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и
3/10); да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и
уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања прибавља
школа. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

пониШтење дела конкурса
оШ „кизур иШтван“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682

Конкурс објављен 28.12.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
професор физике, са 50% радног времена. У
осталом делу конкурс остаје непромењен.

ШабаЦ

Оглас објављен 07.03.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целини.

оШ „стојан новаковиЋ“
15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

сУбоТиЦа

Наставник математике
основна Школа за посеБно
МузиЧко васпитање и
оБразовање „стеван христиЋ“
25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388

Шеф рачуноводства
са 50% норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани економиста - мастер или дипломирани економиста који
је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, као и лице које има
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање економског смера, са стеченим стручним звањем из области
рачуноводства; стручно звање из области рачуноводства, односно сертификат за вођење пословних књига,
односно јавна исправа о положеном стручном испиту,
стеченом звању и испуњеним условима предвиђеним
Обука за рачуновође, у складу
кодексом етике за професионалне
са Уредбом о буџетском
рачуноводству; до три године
активно
радног искуства; да кандидат испуњава услове пропитражење
сане у чл. 120 Закона
о основама система образовања
и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана
посла
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
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универзитет у новоМ саду
граЂевински Факултет
суБотица
24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа, за:

Асистент

на период од 3 године
6 извршилаца
УСЛОВИ: студент докторских студија на Грађевинском
факултету који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 08,00, магистар
техничких наука и одобрена тема за докторску дисертацију, радно искуство од 3 године у педагошком раду.
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о
високом образовању, члана 2 Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета Нови Сад, члана 111 Статута
Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију, диплому факултета, диплому магистра техничких наука, списак објављених радова и саме радове. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, VII степен стручне
спреме, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/08, 6/08, 8/08, 9/09,
3/10); да кандидати испуњавају услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију
уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање
оШ „стојан новаковиЋ“

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

школама за ученике лако ментално ометене у развоју
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04
и 10/09); кандидати осим одговарајуће стручне спреме
морају да поседују и стручну дефектолошку оспособљеност за рад са ученицима лако ментално ометеним у
развоју.

УжиЦЕ

Наставник хемије

техниЧка Школа

Школски психолог

Наставник предмета Рециклажа
материјала

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка радника са места
директора школе, а најдуже 4 године
на одређено време, а најдуже до
краја школске 2011/2012. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
одговарајуће образовање, односно VII степен стручне
спреме, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/08,
6/08, 8/08, 9/09, 3/10); да испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву доставља следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

оШ „војвода степа“
15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено
време

Стекните
конкурентску
Наставник француског језика
са 60% радног предност
времена, на одређено
Наставник француског језика

на одређено време до краја школске
године

време до краја школске године

УСЛОВИ: Општи услови за сва радна места прописани
су у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Посебни услови: да кандидат поседује врсту
и степен стручне спреме у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Испуњеност услова из
тачке 2 чл. 120 ЗОСОВ доказује се на основу лекарског
уверења приликом заснивања радног односа. Податке
о испуњености услова из тачке 3 чл. 120 ЗОСОВ школа ће прибавити од надлежног органа (МУП Србије-ОУП
Шабац). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Обука за активно
тражење посла

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-597

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене радника
распоређеног на друге послове, до
31.08.2012. године
УСЛОВИ: Правилник о врсти образовања наставника у
стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за рециклажу („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 4/09).

Наставник за групу модела за
огледни образовни профил
електротехничар телекомуникација

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене радника на
боловању, а најкасније до 31.08.2012.
Обука за
године

активно

УСЛОВИ: Правилник о врсти образовања наставника
у стручним школама које остварују наставни
план и
тражење
програм огледа за образовни профил електротехничар
посла глателекомуникација („Сл. гласник РС - Просветни
сник“, бр. 9/07 и 17/07), инжењер електротехнике, смер
електроника и телекомуникације, виши стручни радник
електротехничке струке, смер електроника и телекомуникације, електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже или електротехничар специјалиста за
комуникационе уређаје.

Наставник практичне наставе
у графичарству за огледни
образовни профил техничар
за обликовање графичких
производа

са 46% радног времена, на одређено
време ради замене радника на
боловању, а најдуже до 31.08.2012.
године

Посао се не чека,
посао се тражи

УСЛОВИ: Правилник о врсти образовања наставника у
стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за обликовање графичких производа („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 21/04, 17/06 и 4/09); висококвалификовани радник или радник са V степеном стручне спреме,
односно положеним специјалистичким испитом за одговарајући образовни профил.

Наставник практичне наставе
за образовни профил помоћник
књиговесца

са 46% радног времена, за рад у
одељењима ученика лако ментално
ометеним у развоју

Национална служба

УСЛОВИ: Правилник о врсти стручне спреме наставза запошљавање
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за ученике лако ментално ометене
у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
1/95, 24/04 и 10/09); високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), на студијама у трајању од 3 године
или лице са стеченим вишим образовањем у складу са
одговарајућим правилником, са претходно завршеном
средњом школом одговарајућег образовног профила за
који наставник изводи практичну наставу; радник са V
степеном стручне спреме, односно положеним специјалистичким испитом за одговарајући образовни профил;
кандидати осим одговарајуће стручне спреме морају да
поседују и стручну дефектолошку оспособљеност за рад
са ученицима лако ментално ометеним у развоју.

Пословни центри
НСЗ

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

План за
реализацију
Наставник технологије рада
за образовни профил помоћни
вашег
књиговезац
са 10% радног времена, за рад у
одељењима ученика
лако ментално
бизниса
ометеним у развоју

УСЛОВИ: Правилник о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним

ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова предвиђених Законом о раду,
испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања.
За сва радна места предвиђено је одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 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 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, у складу са одговарајућим правилником. Кандидати треба да имају образовање из психичких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. У пријави на конкурс обавезно навести тачан
назив радног места за које кандидат конкурише, као
и списак документације која се уз пријаву доставља,
а којом се доказује испуњавање услова предвиђених
Законом и Правилником, као и овим конкурсом: диплома о стеченом образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена. Сва документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије. Уверење о неосуђиваности школа
прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење
се прилаже по доношењу одлуке. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Друштвена одговорн
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ваљЕво
предШколска установа
„лептириЋ“ Национална служба
14224 Лајковац, Светог Саве 9
за
тел. 014/3431-066

Директор

на период од четири године

Програми
приправништва –
знање у пракси

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да поседује високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године (по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године) за васпитача или стручног сарадника,
дозволу за рад, положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања (члан 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања). Дужност
директора предшколске установе може да обавља и
лице са стеченим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно основне
струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем за васпитача, ако има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања (члан 8 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања). Кандидат
мора да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву поднети: оверен препис или фотокопију дипломе о
стеченом образовању, уверење о положеном стручном
испиту (лиценци), уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених, потврду о дужини радног
стажа у области образовања и васпитања, биографију
са кратким пргледом кретања у служби, доказе о стручним и организаторским способностима, предлог плана
рада директора, уверење да се против кандидата не
води истрага. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ прибавља установа. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Фотокопије
докумената морају бити оверене, а документација не
старија од шест месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“, у року од 15 дана од дана објављивања.

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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Наука и образовање
предШколска установа
„лептириЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3431-066

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; на
студијама првог степена (основне академске односно
струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање. Уз пријаву кандидат треба да
достави: 1) оверену фотокопију дипломе, односно уверење да поседује одговарајуће образовање; 2) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4) уверење о држављанству
Републике Србије; 5) извод из матичне књиге рођених.
Проверу психофизичких способности кандидата за рад
са децом врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Докази
о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 доставља се пре
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља
установа. Документација не сме бити старија од 6 месеци. Пријаве са биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“.

врањЕ
хеМијско-технолоШка
Школа
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/415-630

Наставник стручних предмета из
области текстилства

за 30% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012.
године, односно до 31.08.2012.
године

Наставник стручних предмета из
области графичарства

за 46% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012.
године, односно до 31.08.2012.
године

Наставник стручних предмета из
области хемије

за 74% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012.
године, односно до 31.08.2012.
године

Наставник стручних предмета из
области дрвета

за 20% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012.
године, односно до 31.08.2012.
године

Наставник стручних предмета из
области дрвета

за 31% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012.
године, односно до 31.08.2012.
године

Наставник стручних предмета из
области дрвета
за 26,66% радног времена, на
одређено време до краја школске
2011/2012. године, односно до
31.08.2012. године
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Наставник стручних предмета из
области дрвета

за 25% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012.
године, односно до 31.08.2012.
године

Наставник стручних предмета из
области дрвета
за 25% радног времмена, на
одређено време до краја школске
2011/2012. године, односно до
31.08.2012. године

фотокопију дипломе и уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Доказ о неосуђиваности
прибавља школа службеним путем. Директор школе ће
извршити ужи избор кандидата које ће упутити на претходну проверу психофизичких способности коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака, у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријаве. О датуму провере
психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Наставник технолошке групе
предмета

оШ „пера МаЧкатовац“

за 20% радног времена

17530 Сурдулица, Насеље Бело Поље бб
тел. 017/814-579

Наставник технолошке групе
предмета

Наставник разредне наставе

за 52% радног времена

Наставник технолошке групе
предмета
за 55% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама. Кандидат треба да испуњава услове прописане законом: да има одговарајуће образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална
служба за запошљавање, применом стандардизованих
поступака); да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву са кратком
биографијом приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе, лекарско уверење о здравственој способности за рад са ученицима, уверење о неосуђиваности,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом, која није старија од 6 месеци, доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „Бранко радиЧевиЋ“
17520 Бујановац, К. Петровића бб
тел. 017/651-257

УСЛОВИ: 1. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 3. да има држављанство Републике Србије; 4. да поседује одговарајућу
врсту стручне спреме за обављање послова наставника
разредне наставе, како је предвиђено одредбама чл. 2
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Докази о испуњености
услова из тачака 3 и 4 конкурса подносе се уз пријаву
на конкурс, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Доказ из тачке 1 подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 2 прибавља
школа. Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

деЧји вртиЋ „пЧелица“
17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333, 473-658

Психолог

2 извршиоца
УСЛОВИ: висока школска спрема - филозофски факултет, одсек психологија, односно VII степен стручне
спреме, без радног искуства и други општи услови предвиђени чл. 120, 122 и 123 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11) и систематизацијом радних места вртића.

Васпитач

Професор руског језика

на одређено време до 31.08.2012.
године, са 44% радног времена

Професор биологије

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

Професор информатике

на одређено време до 31.08.2012.
године, са 70% радног времена

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка
одсутне раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09 и 3/2010) - за радна места: професор биологије, професор руског језика и професор енглеског језика и Правилнику о врсти стручне спреме наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Службени гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/03, 3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08испр. и 4/09) - за радно место: професор информатике,
као и остали услови предвиђени Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11); да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену

5 извршилаца
УСЛОВИ: виша школска спрема-VI степен стручне спреме, без радног искуства и други општи услови предвиђени чл. 120, 122 и 123 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и
систематизацијом радних места вртића.

Економиста
УСЛОВИ: виша школска спрема, економског или пословног смера, VI степен стручне спреме, без радног искуства и други општи услови предвиђени чл. 120, 122 и
123 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и систематизацијом
радних места вртића.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз молбу приложе:
диплому са одговарајућом школском спремом (оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија), уверење о држављанству, уверење да се
воде на евиденцији незапослених лица код Националне службе за запошљавање Владичин Хан. Извршиоци наведени у овом огласу примају се у радни однос
у Дечјем вртићу „Пчелица“ Владичин Хан на одређено
време од 12 месеци, у својству приправника, ради оспособљавања за самостални рад у струци, а у складу са
Акционим планом запошљавања Општине Владичин Хан
за 2012. годину. Зарада приправника се субвенционише из Општинског фонда за локални економски развој.
Полагање стручног испита, односно испита за лиценцу,
сносе сами кандидати након обављеног приправничког
стажа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање
оШ „вук караЏиЋ“
17526 Доњи Стајевац
Општина Трговиште

Наставник географије

за 30% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет одговарајућег смера, прописан Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Кандидати треба да уз пријаву доставе: диплому о завршеној школи-факултету, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о психофизичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (уверење се доставља при
закључивању уговора о раду), уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „Бранко радиЧевиЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Спремачица
Спремачица

на одређено време до 31.08.2012.
године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да
кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву поднети: сведочанство о завршеној основној школи, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Доказ о здравственој способности доставља се
пре закључивања уговора о раду, док доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је
8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

оШ „сеЉаМи халаЧи“
Ораовица, 17523 Прешево
тел. 017/671-225

Наставник енглеског језика

са 8 часова, односно 44% радног
времена, у нижим разредима у
одвојеним одељењима Госпођинце,
Буковац и Горња Шошаја

Наставник српског језика

са 9 часова, односно 50% радног
времена, у нижим разредима у
одвојеним одељењима Госпођинце,
Буковац и Горња Шошаја
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
образовање-високо образовање, VII степен стручне спреме и да испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању
језика на којем се остварује образовно - васпитни рад.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код надлежног органа школе или на број тел. 017/671-225. Настава се одвија на
албанском језику и не обезбеђују се путни трошкови и
трошкови селидбе.

пониШтење огласа
хеМијско-технолоШка Школа
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/415-630

Оглас објављен 08.02.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

врШаЦ
техниЧка Школа
„сава МунЋан“

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Мајстор-ложач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, механичар
грејне и расхладне технике, столар и положен испит за
руковање парних котлова; да кандидат има одговарајуће
образовање-оверена копија дипломе; одговарајуће
лекарско уверење прилаже пре закључења уговора о
раду кандидат који буде примљен; држављанство Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 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 саоабраћаја 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 - прибавља школа по службеној дужности. Уз пријаву кандидат прилаже: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству које
не сме бити старије од 6 месеци од дана објављивања
конкурса, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми. Непотпуне и неблаговремено приспеле
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

исправка конкурса
Школски центар
„никола тесла“
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/835-614, 830-668

Конкурс објављен 21.03.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник економске групе предмета, са 70% радног времена,
мења се у делу услова за радно место, тако што се
брише текст у загради, који гласи: „смер спољна
и унутрашња трговина“. Рок за пријаву на конкурс се продужава 8 дана од дана објављивања
исправке конкурса.

оШ „Бранко радиЧевиЋ“
26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133

Васпитач

на одређено време до повратка
извршиоца са одсуства због
привремене спречености за рад
(преко 60 дана)
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке акдемске студије или специјалистичке струковне студије)-васпитач.

Радник на одржавању чистоће
са 50% радног времена

Сервирка

са 50% радног времена
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа, према Правилнику о систематизацији послова и
радних задатака (дел. бр. 245/10 од 01.06.2010. године).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију документа о завршеној школи (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење о психофизичкој способности (Национална
служба за запошљавање); лекарско уверење (не старије
од 6 месеци); уверење да није кажњаван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци). Пријава са доказима

о испуњавању услова из конкурса подноси се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ЗрЕњанин
оШ „соња МаринковиЋ“
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник математике

са 70% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику, у издвојеном одељењу у
Михајлову
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар
- информатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за математику економије;
професор информатике - математике; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар примењена математика; дипломирани информатичар.

Наставник енглеског језика

на одређено време, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику, у ОШ „Соња Маринковић“ у
Зрењанину и издвојеном одељењу у
Михајлову
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност-високо образовање.

Наставник изборног предмета
Свакодневни живот у прошлости

са 15% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику, у матичној школи
УСЛОВИ: професор историје; професор историје и географије; дипломирани историчар-високо образовање.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног
образовања и васпитања

са 10% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику, у издвојеном одељењу у
Лукином Селу
УСЛОВИ: 1. професор одговарајућег страног језика
(енглеског); 2. професор разредне наставе; 3. дипломирани филолог; 4. дипломирани школски педагог или
школски психолог; 5. дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6. наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној
школи; 7. наставник одговарајућег страног језика са
положеним стручним испитом по прописима из области
образовања или лиценцом за наставника; 8. наставник разредне наставе; 9. лице које испуњава услове за
наставника предметне наставе у основној школи, а које
је на основним студијама положило испите из педагошке
психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе; 10. професор разредне наставе и енглеског
језика; 11. професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који
поседује уверење којим доказује савладаност програма
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12. дипломирани библиотекаринформатичар. Лица из тач. 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 12 треба да
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је
виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а
чију ваљаност утврђује Министарство просвете и спорта.
Лице из тач. 3 овог члана у обавези је да положи испите
из педагошке психологије или педагогије и психологије,
као и методике наставе. Кандидати треба да савладају
и обуку за наставу страног језика на раном узрасту у
трајању од 25 сати у организацији Завода за унапређивање васпитања и образовања - Центар за професионални развој, односно друге организације коју овласти
Министарство просвете и спорта. Предност за извођење
наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања имају професор, односно наставник
одговарајућег страног језика, професор разредне наста-
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Наука и образовање
ве, наставник разредне наставе, професор у предметној
настави и наставник у предметној настави са положеним
испитом Б2-високо образовање.
ОСТАЛО: Под одговарајућим образовањем за сва радна места сматра се: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008), почев од
10. септембра 2005. године и на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидати треба да испуњавају услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Посебни услови: како се образовно-васпитни рад остварује на мађарском језику, лице мора да има
доказ о знању језика на коме се остварује образовноваспитни рад, односно да приложи доказ да је стекло
средње, више или високо образовање на мађарском језику или да је положило испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву
на конкурс кандидат доставља следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- подноси се пре закључења уговора о раду, уверење да
није осуђиван - школа прибавља по службеној дужности;
доказ о знању мађарског језика за образовно-васпитни
рад на мађарском језику. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова,
са назнаком: „Пријава на конкурс“, доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

пониШтење огласа
оШ „4. октоБар“
23219 Војвода Степа, ЈНА бр. 2
тел/факс: 023/818-082
e-mail: оsоvs@gimelnet.rs

Оглас објављен 04.04.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

оШ „4. октоБар“

23219 Војвода Степа, ЈНА бр. 2
тел/факс: 023/818-082
e-mail: оsоvs@gimelnet.rs

Спремачица

са 60% радног времена
УСЛОВИ: I степен стручне спреме (основно образовање); да кандидат испуњава услове прописане у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурсна документација: пријава, радна и

животна биографија, сведочанство о стеченом основном образовању, уверење о држављанству, лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (тражиће се од изабраног кандидата пре закључења уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван (школа ће тражити по
службеној дужности од надлежне полицијске управе) и
извод из матичне књиге рођених. На коверти са документацијом потребно је ставити назнаку: „За конкурс“.
Документација која се подноси мора бити у овереним
фотокопијама и иста се не враћа. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт
особа за информације је директор школе, на број тел.
023/818-082.

оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(нови образац), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 023/789-209.

оШ „др ЂорЂе јоановиЋ“
23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

техниЧки Факултет
„Михајло пупин“

Наставник физике

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање редовног
професора за научну област
Менаџмент
УСЛОВИ: доктор економских наука и остали услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.
Пријаве са прилозима (биографија, докази о испуњавању услова конкурса, оверене фотокопије диплома о
одговарајућем стручном академском и научном звању,
списак објављених научних и стручних радова, књиге и
сами радови) подносе се Факултету, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „доситеј оБрадовиЋ“
23274 Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања и услове у погледу стручне спреме из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања и чл. 2 и 3 Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10).
Кандидат је обавезан да прође проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
служба за запошљавање. Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, за 80% радног
времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема: 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.
Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурсна документација која се прилаже на конкурс: пријава и CV, оригинал или оверен препис дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
и извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу
издат од 01.03.2010.). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Уверење о некажњавању школа прибавља службеним
путем. Сва приложена документа морају бити уредно
оверена. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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ИЛИ ПРАКСА ИЛИ
УГОВОР О ДЕЛУ

Интересује ме да ли бих могла да као приправник ангажован по програму
НСЗ „Стручна пракса“, у извесном периоду упоредо обављам делатност по
уговору о делу. Да ли бих у том случају изгубила право на обављање пракпрак
се, јер је услов за обављање исте да лице нема радно искуство?
У складу са чл. 199 став 1 и 2 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05...24/09) неоспорнеоспор
но је да:
- уговор о делу представља уговор ван радног односа;
- уговор о делу може се закључити само за обављање послова који су ван делатности поспос
лодавца (који имају за предмет самостално извршење одређеног физичког или интелекинтелек
туалног посла), односно за послове који нису систематизовани правилником о организаорганиза
цији и систематизацији послова;
- лице које обавља послове по основу уговора о делу нема статус запосленог, у смислу закона.
Такође, чланом 70 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне попо
литике запошљавања („Службени гласник РС“ бр. 2/12), прописано је да је програм стручне
праксе намењен незапосленим лицима која се први пут оспособљавају за занимање за које су
стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће
од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за
самосталан рад и полагање приправничког испита, у складу са законом или општим актом
послодавца, без заснивања радног односа. Имајући у виду све напред наведено, мишљења
смо да не можете бити ангажовани код истог послодавца по основу уговора о делу и по основу
стручног оспособљавања на истим пословима који су систематизовани правилником о оргаорга
низацији и систематизацији послова.

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

Молим вас да ми појасните податке до којих сам дошла на вашем сајту. Моја мајка
има 58 година (рођена у октобру 1953) и 27 година уплаћеног радног стажа. Од 2002,
па све до јануара 2012, била је пријављена на евиденцију НСЗ као незапослена, мада
је током тих година радила на црно, али је послодавци нису пријављивали. Сада већ
3 месеца ради код једног послодавца који ју је пријавио, али је он најавио да ће због
слабог пословања затворити радњу, те ће моја мајка постати технолошки вишак.
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови за
остваривање права на новчану накнаду. Између осталих, један од услова је да је лице било
осигурано најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. Лице
које је било осигурано само 3 месеца непрекидно пре престанка радног односа не испуњава
наведени законски услов, односно не може остварити право на новчану накнаду.
Обављам приправнички стаж у једном вртићу. Недавно сам имала тестирање псипси
хофизичких способности у Националној служби за запошљавање, и то у тренутку
када се нисам осећала спремном. Нажалост, то нисам напоменула психологу који је
вршио тестирање. Да ли могу да поновим тест и у ком периоду?
Кандидат може бити ретестиран након шест месеци од претходног тестирања или и раније,
на захтев послодавца. Тестирање психофизичких способности у сваком случају иницира послодавац, тј. образовна установа.
Користиo сам новчану накнаду пре три године. Запослиo сам се поново и радиo 15
месеци. Недавно сам добиo отказ, па ме занима да ли имам право на новчану накнанакна
ду и у ком трајању?
Незапослени који је искористио раније признато право на новчану накнаду може да оствари
ово право ако поново испуни услове за стицање права на новчану накнаду, с тим што му се
у стаж осигурања не урачунава стаж за који је већ остварио новчану накнаду. Лице које има
стаж осигурања од 15 месеци може поново остварити право на новчану накнаду у трајању од
3 месеца. Изузетно, само лицу коме до испуњавања првог услова за старосну пензију, у скласкла
ду са важећим прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године,
рачунајући од дана престанка радног односа, односно другог осигурања, може се признати
право на новчану накнаду у трајању од 24 месеца, с тим да ово право престаје са даном исис
пуњавања услова за остваривање услова за пензију, односно другог законом предвиђеног
разлога за престанак или обуставу права на новчану накнаду.

11.04.2012. | Број 460 |

41

Сајам запошљавања у Калуђерици

ШТо ближЕ нЕЗапослЕнима
„У овој години НСЗ има знатно мања средства у буџету за финансирање мера активне политике
запошљавања, па тако и за субвенције и подршку послодавцима за запошљавање. Настојаћемо да тај
недостатак надокнадимо нефинансијским мерама, као што су сајмови запошљавања“, рекао је Дејан
Миљковић, заменик директора НСЗ

С

лужба Гроцка НСЗ и Општина Гроцка организовале су
последњег дана марта сајам запошљавања у ОШ “Алекса
Шантић“ у београдском насељу Калуђерица. Учествовало
је 15 послодаваца: Агенција «ЗАМ», Стиродом, Металинекс, Систем ФТО, ВМ «Јела», ММ Продукт, Совљак, Наша
идеја, ПДМ Агрофрут, Кири, Народне ношње и опанци, СТР «Зелен», СЗТР «Гале», Агенција Фила, ОШ «Илија Гарашанин», ОДПФ
«Радмиловац», који су понудили 70 слободних радних места.
Нејвеће шансе за запослење имали су незапослени са средњим
стручним квалификацијама: месари, текстилци, возачи, комерцијалисти, трговци, столари, лакирери, бравари, производни,
прехрамбени, пољопривредни и помоћни радници.

Позив свим социјалним актерима
Томислав Митић, руководилац Службе Гроцка, захвалио се и
послодавацима и незапосленима што су се у великом броју одазвали позиву за учешће на сајму. Присутнима се обратио и Драган Радосављевић, председник Локалног савета за запошљавање
Општине Гроцка, а Дејан Миљковић, заменик директора НСЗ, истакао је да је Национална служба за запошљавање организујући
овај сајам желела да се приближи незапосленима којих је на евиденцији Службе Гроцка највише управо из Калуђерице.
- У борби са највећим проблемом у земљи - незапосленошћу,
наш главни партнер су послодавци, али неопходно је да позовемо
и све друге социјалне актере да нам се придруже, како бисмо што
успешније превазишли овај проблем и кренули путем развоја
земље. Сајмови запошљавања су једна од најтрадиционалнијих
мера активне политике запошљавања које спроводи Национална служба, и из године у годину показују све боље резултате. У

последње три године путем сајмова посао је нашло преко 30.000
незапослених са наше евиденције. Само крајем марта ове године
одржано је око 10 сајмова запошљавања, на којима је учествовало преко 400 послодаваца са понудом од око 2.200 слободних
радних места. За април је најављено још 12 сајмова, а у Београду
још три - у Младеновцу, Чукарици и Новом Београду. У овој години НСЗ има знатно мања средства у буџету за финансирање
мера активне политике запошљавања, па тако и за субвенције
и подршку послодавцима за запошљавање. Настојаћемо да тај
недостатак надокнадимо нефинансијским мерама, као што су
сајмови, рекао је Миљковић.

Сајмови у Београду
Београдска филијала НСЗ у априлу планира одржавање
још 3 сајма запошљавања:
- 20. априла у хали Спортског центра у Младеновцу
- 21. априла у згради Општине Чукарица и
- 24. априла у Белекспоцентру на Новом Београду.

Велика понуда послова
У фебруару ове године на евиденцији Службе Гроцка НСЗ регистровано је 2.789 незапослених, од чега 1.435 или 51,5% жена.
Особа са инвалидитетом на евиденцији је 39. Гледано по квалификационој структури, у Гроцкој је 45,9% нестручних или неквалификованих радника, а 54,1% квалификованих. Са евиденције
незапослених Филијале Београд НСЗ послодавци из Гроцке у
2012. запослили су 96 особа, док је са евиденције Службе Гроцка
у истом периоду посао нашло 155 незапослених.
Сајам у Гроцкој за четири сата посетило је неколико стотина 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.

Велики плус послодавцима из Бора
Борска филијала НСЗ организовала је сајам запошљавања за особе са инвалидитетом, у Народној библиотеци у
Бору, на коме је 16 послодаваца понудило 85 радних места.
Тражили су се месари, трговци, административни радници,
помоћни столари и помоћни радници. Сајам је посетило око
100 незапослених особа са инвалидитетом, али и око педесет незапослених заинтересованих за посао персоналног
асистента, јер су два послодавца изразила потребу за запошљавањем 16 персоналних асистената.
Филијала Бор је први пут организовала специјализовани сајам запошљавања, јер се послодавци из овог краја све
чешће одлучују да запосле особу са инвалидитетом. Број запослених особа са инвалидитетом са евиденције Филијале у
Бору у 2011. години вишеструко је премашио запошљавање
у 2010. години.
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- На сајму нема ништа за моју струку, грађевинског инжењера, али има доста понуђених послова. Обишао сам баш све послодавце и погледао све понуде. Конкурисао сам за посао у производњи стиропора. Сада им није потребан инжењер, али ће можда
бити за неколико месеци. Завршио сам студије пре 5 месеци и
још не успевам да нађем посао, али се надам да ћу успети, јер са
лепим временом почиње и грађевинска сезона. Послодавци углавном траже бар годину дана радног искуства, а ја га још немам.
Знам да НСЗ има програме за стицање радног искуства, па ћу и
ту могућност узети у обзир. У Калуђерици има много незапослених, и превише, и из моје генерације, и старијих и млађих, и оних
који би мењали посао због мале плате, зато овакве сајмове треба
чешће организовати. Наставићу да идем на сајмове и активно
тражим посао, све док га не нађем, прича Зоран из Калуђерице.

Зајечарци траже посао у
„Горењу“
Зајечарски сајам запошљавања, на коме је учествовало
28 послодаваца са понудом од 150 слободних радних места,
отворио је градоначелник Бошко Ничић.
„Сајмови запошљавања које организује Национална
служба за запошљавање добра су прилика да се незапослени сусретну са послодавцима. Драго ми је што се велики број
послодаваца одазвао позиву. На тај начин смо заједнички
створили шансу да незапослени на територији града Зајечара дођу до одговарајућег радног места“, рекао је Ничић.
Свим посетиоцима сајма пружена је могућност да на
штандовима компанија оставе своје биографије и добију
више информација о условима за запошљавање. Највише
посетилаца било је на штанду фабрике Горење хоум д.о.о,
која од прошле године успешно послује у Зајечару, али није
изостало интересовање и за друге послодавце.

- Машински техничар сам по занимању, али бавила сам се
и трговином, радила административне послове, па ме не занима само посао у струци, већ сам конкурисала на неколико различитих радних места. Из Калуђерице сам, и морам истаћи да
је одлично што се овде одржава сајам, учинили сте нам послове приступачнијим, што је мени као мајци посебно важно, каже
Драгана.

Базе података о кандидатима
Фирма „Кири“ из Умчара бави се модном конфекцијом и запошљава око 35 радника. На сајам су дошли у потрази за још 30
нових радника.
- Искључиво радимо извоз за страно тржиште. Иако постојимо тек годину дана, купци су схватили да смо и квалитетни и
озбиљни. На сајму смо издвојили само 3 озбиљна и упорна кандидата, док су се остали углавном распитивали. Чини се да проблем представља удаљеност наше фабрике, која је лоцирана у
Умчарима. Са НСЗ сарађујемо од отварања фирме. У првом кругу
запошљавања разговарали смо са 50 кандидата, ангажовали 24,

Бесплатна публикација о запошљавању

а потом још десет радника. За годину дана само неколико запослених је напустило посао. Код нас су остали квалитетни радници, који су задовољни својим послом, а и ми смо задовољни
њиховим радом. Зато ћемо наставити да учествујемо на сајмовима запошљавања и тражићемо раднике преко НСЗ, прича Драгиша Перић, руководилац производње у фирми „Кири“.
Биљана Марић, из фирме за откуп и дистрибуцију воћа и поврћа ПДМ Агрофрут из Пудараца, каже да је фабрика нова, тек
завршена и да ускоро почиње да ради.
- Радићемо на сортирању, припреми и паковању производа
за дистрибуцију. Велики број кандидата се интересовао за посао
код нас, па сада сакупљамо њихове пријаве, од којих ћемо направити базу података за фирму. Чим дефинишемо обим посла и
потребе, позваћемо кандидате на разговор и најбоље запослити.
Фирма је прилично велика и биће нам потребан већи број радника. Овакви сајмови су добра прилика за упознавање, први контакт и разговор са кандидатима. Наставићемо да на овај начин
тражимо раднике, каже Биљана.
- У Металинексу из Лештана се бавимо производњом намештаја од метала и дрвета. Имамо 50 радника, а због повећаног
обима посла у наредних 5 месеци биће нам потребан већи број
радника на одређено време: помоћни радници, тесари, вариоци,
бравари и возачи. И раније смо учествовали на сајмовима запошљавања, а раднике и јесмо и нисмо успевали да нађемо. Неке
људи смо запослили, а има и оних који су дошли и прошли. Имамо сталну сарадњу са НСЗ, која нам редовно шаље кандидате,
међутим, константно имамо проблема са проналажењем столара и тапетара. Данас је неколико радника са овим струкама предало свој CV, чак четворица столара. С обзиром да раније нисмо
успевали да нађемо ове раднике, морам истаћи предност сајма
запошљавања у односу на остале видове успостављања контакта
са кандидатима, каже Љубинка Грубор из фирме Металинекс.
Н.Новаковић

Међуопштинска сарадња
Општине Смедеревска Паланка и Велика Плана одржале су крајем протеклог месеца заједнички сајам запошљавања, на коме је штандове имало 29 послодаваца,
међу којима су ,,Гоша монтажа“ АД, „ДИС“ д.о.о, ЈКП ,,Милош
Митровић“ из Велике Плане, као и Институт за повртарство
из Смедеревске Паланке. Понуђено је нешто више од 200
слободних радних места, највише у машинској и металској
(заваривачи, бравари, аутомеханичари) и економској (економисти, комерцијалисти, књиговође, трговци) струци. Тражени су и правници, графички радници, а неквалификованим
радницима су понуђени сезонски послови у пољопривреди.
Своју шансу за запослење на сајму је потражило више од
450 незапослених, који су послодавцима предали око 700
радних биографија.

11.04.2012. | Број 460 |

43

Делимично решен проблем радника ужичке ‘’Ракете’’

ПОВЕЗИВАЊЕ
РАДНОГ СТАЖА
Бившим радницима предузећа
„Ракета“, које је пропало након
лоше приватизације, држава ће
повезати радни стаж до 2006.
године, јер им послодавац није
уплаћивао доприносе

В

лада Србије је пре три седмице одлучила да се 32
милиона динара од продаје аутобуске станице у Пожеги, која је била власништво тог предузећа, уплати Фонду ПИО за повезивање радног стажа до 2006.
године за 325 бивших радника „Ракете“. Седамнаест
радника већ је стекло услове за одлазак у пензију, а да би то
право могли да користе били су принуђени да сами уплаћују
доприносе.
„Износ од 32 милиона динара уплаћен је Фонду ПИО 29.
марта, што значи да ће свим бившим радницима ‚Ракете‘
бити повезан радни стаж до 2006. године. Међутим, проблем
је повезивање стажа после 2006. године, јер 17 радника тренутно испуњава услове за пензију, али радни стаж им није
повезан. Обећао сам им да ћу се заложити да у Министарству финансија и Пореској управи пробамо да нађемо могућност да решимо и њихов проблем“, рекао је Миодраг Ђидић,
државни секретар Министарства финансија, након састанка
са бившим радницима „Ракете“ и градоначелником Јованом
Марковићем.

кође, није повезан радни стаж у трајању од 38 месеци, каже
да су радници захвални држави, али да би требало решити
проблем повезивања стажа и после 2006. године.
„То су биле ‚Ракетине‘ паре и сада су враћене. Имамо
обећања да ће се тражити решења и за други део неповезаног стажа. Задовољни смо урађеним, али то није довољно,
остају нерешене још две године. Има људи који никад неће
моћи да оду у пензију, јер је било потребно око 400.000 динара по раднику да се уплати да би остварили право на пензију, али они нису имали тај новац“, казао је Љубичић.
Такође, поставља се питање радника који су сами уплаћивали средства у ПИО фонд. „Неки радници уплатили су
и по 460.000 динара како би повезали радни стаж, а неки
од њих су два месеца после тога умрли. Постоји могућност
да се радницима тај новац врати, али морали би да поднесу
захтев Фонду ПИО за повраћај дела новца“, рекао је Петрашин Друловић, председник Већа Самосталног синдиката за
Златиборски округ.

Минималац 20.010 динара

Републичка дирекција за имовину пре неколико година
продала је аутобуску станицу у Пожеги за 44 милиона динара, а разлику од 12 милиона динара између продајне цене и
износа који је уплаћен Фонду ПИО објашњава чињеницом да
новац не иде за повезивање радног стажа, већ у републички
буџет. Влада Србије је потом усвојила закључак да Дирекција за имовину пребаци 32 милиона динара, колико је било
неопходно да се повеже стаж до 2006. године.
Милија Љубичић, представник бивших радника „Ракете“, који је у том предузећу радио три деценије и коме, та-
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Одлуком Социјално-економског савета, од почетка априла
у Србији важи нова минимална цена рада од 115 динара по радном сату, што значи да ће убудуће запослени примати минималац од 20.010 динара. Процењује се да ће повећање осетити
најмање 142.000 радника који су до сада примали око 17.740
динара месечно.
Уговорена минимална цена важи за радна места у гранама
у којима су потписани грански колективни уговори - пољопривреди, прехрамбеној индустрији, грађевинској индустрији, индустрији хемије и неметала и металској индустрији.
У Унији послодаваца Србије (УПС) тврде да ће повећање минималне цене рада условити нови талас отпуштања у привреди
Србије која, по УПС, нема средства да исплаћује увећана примања запослених и због тога ту одлуку треба поново размотрити. Према рачуници УПС, око 50.000 до 60.000 запослених, у предузећима која су прихватила грански колективни уговор, могло
би да остане без радног места због овог повећања.
Са ставом УПС слаже се и економски аналитичар Мирослав
Здравковић, који сматра да ће повећање минималца оптеретити гране као што су грађевинарство, трговина и прерађивачка
индустрија. Здравковић је подсетио да је Србија завршила 2011.
годину са просечном зарадом од 373 евра.
Синдикати у Србији, који су првобитно предлагали 112 динара по радном сату, немају ништа против што су добили више
него што су тражили - 115 динара по радном сату.
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Предузетништво у Банату

ДА БУДЕМ СВОЈ ГАЗДА
Уз добру предузетничку идеју и подстицајна средства, самостални посао може брзо постати успешан, проширити
се и омогућити нова запошљавања. Прави пример за то су предузетници који су покренули свој посао уз
субвенције за самозапошљавање, остварене по републичком и покрајинскoм конкурсу током 2011. године
У централном Банату, а нарочито у Зрењанину, занатство
има дугу традицију. Почеци се везују за XVI век, када је бечкеречки занатлија, златар Петар Смедеревац, на захтев игумана
Силвестра исковао у позлати јеванђеље које се и данас чува у
фрушкогорском манастиру Крушедол. У XVIII веку Бечкерек је уздигнут на степен трговишта. Током векова занатство је у успону,
занатске радње су све бројније, њихова делатност разноврснија,
а занатлије имају све бољу регулативу и форме организације. Организовано занатство у Зрењанину датира из 1885. године, када
је почела да ради Великобечкеречка занатска заједница.
У контексту укупне привреде, занатство представља изузетно виталну и важну област, а предузетницима се пружају све
бројнији облице подршке за покретање и унапређење пословања.
Уз добру предузетничку идеју и подстицајна средства, самостални посао може брзо постати успешан, проширити се и омогућити
нова запошљавања. Прави пример за то су предузетници који су
покренули свој посао уз субвенције за самозапошљавање, остварене по републичком и покрајинскoм конкурсу током 2011. године. У Средњобанатском округу сопствени бизнис је на овај начин
покренуло 148 особа. Најчешће је реч о малим фирмама, које се
баве неком занатском делатношћу или услужним занатством.

Породични бизнис
Душан Грујић је после 13 година рада по приватним пекарама у Новом Бечеју, 2011. године уз коришћење субвенције за
самозапошљавање успео да отвори своју пекару.
„Доста сам радио за друге, решио сам да будем свој газда“,
каже Душан, коме у послу помаже и супруга. С обзиром да је у
питању породични бизнис, одлучили су да пекари дају назив
„Дуле и Оља“.
Средства субвенције искоришћена су за куповину опреме,
па пекара располаже машином за просејавање брашна, вагама,
мешалицом, прибором, прохромском таблом за бурек, а пећ је ка-

Бесплатна публикација о запошљавању

пацитета 100 векни хлеба за печење. Хлеб и лепиње испоручују
у неколико продавница у Новом Бечеју, а све производе које припреме пласирају у своја два локала, која су узели у закуп. Пекара
располаже пик-ап возилом, па је обезбеђен и транспорт производа до потрошача. Како би обезбедили већи и сигуран пласман, у
преговору су са Предшколском установом „Пава Сударски“ из Новог Бечеја, за испоруку пецива за ужину у вртићима. Већи обим
посла требало би да омогући да се у пекари запосле и супруга
Оља и још два радника.
Душан истиче да је током 13 година у потпуности „испекао“
пекарски занат, али као и сваки пекар, за један производ је врхунски мајстор – за бурек.

Више посла, више и радника
Образовање и каријера Синише Симића такође су везани за
занатство. По занимању водоинсталатер, Синиша је каријеру започео радом код другог послодавца, а након стечаја фирме, као
незапослен, одлучио се за лимарски занат, будући да га је научио
уз оца, лимара.
Уз финансијску подршку програма за самозапошљавање
НСЗ, 2011. године регистровао је радњу „Симић“ у Ечки, селу надомак Зрењанина. Делатност фирме су завршни радови у грађевинарству: израда, постављање и одржавање лимарије. Израђује
лимарску галантерију, нпр. кровне олуке, ојачавање кућа, окапница, свих елемената спољне лимарије.
За сада све радове обавља сам, а планира, како се посао буде
развијао, да запосли радника, једног или неколико, с обзиром да
се послови израде лимарских производа обављају у радионици, а
монтажа непосредно на грађевинским објектима.
А.Штрбац
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Тржиште рада у ЕУ

ПРЕЂЕН ПРАГ ТОЛЕРАНЦИЈЕ
Стопа незапослености у ЕУ је у јануару ове године
износила 10,1%, што је 0,1 процентни поен више у
односу на претходна два месеца. Економска криза
коштала је ЕУ 6 милиона радних места, а погодила
је секторе на различите начине, зависно од њихове
изложености светској трговини или финансијској
кризи

Е

вропа је од касних деведесетих прошлог века, па све до
рецесије 2008. године, доживела једну врсту чуда на тржишту рада, јер је отворено више од 20 милиона нових
радних места. Међутим, бројне невладине организације
које се баве социјалним питањима годинама су указивале да су многи од новоотворених послова лошије плаћени и
несигурни. Послови који су угашени су махом они који су били
добро плаћени, у поређењу са нивоом траженог образовања. Реч
је о пословима у грађевинарству и производњи, који су годинама
имали добре бенефиције.
Мобилност људи који губе посао је под знаком питања, јер не
поседују људски капитал који им омогућава померање на платној лествици. Многи ће на крају завршити у надметању за лошије
плаћене послове. Економска криза коштала је ЕУ 6 милиона радних места, а погодила је секторе на различите начине, зависно од
њихове изложености светској трговини или финансијској кризи, у
случају грађевинарства. Између четвртог квартала 2008. и истог
квартала 2011, у три кључна сектора - индустрији, грађевинарству и трговини, изгубљена су готово два од 100 радних места у
ЕУ. У индустрији тај удео износи 7,5%, у грађевинарству 10,7%, а
у трговини 1,8%.

у прилог запослених (530.000), тако да су губици у запослености у
другој половини поништили раст у првој половини године.
Стопа запослености се смањила у већини чланица у другој
половини прошле године, док је у мањем броју наставила да расте. Немачка и даље предњачи у запошљавању. У тој земљи је у
2011. било отворено 560.000 нових радних места, што је удео од
40% у укупном расту на нивоу ЕУ. Међутим, у неким земљама запосленост се готово константно смањује у протекле три године, а
велики губици у радним местима забележени су посебно у 2011.
У Шпанији број запослених се смањио за 550.000, што је удео од
45% у губицима радних места на нивоу ЕУ, док је у Грчкој без
посла остало 400.000 људи.
Број незапослених се константно повећавао од пролећа 2011.
и без посла је остало око 1,6 милиона људи. Незапосленост је расла у свим чланицама од другог квартала прошле године. Прилике на тржиштима рада, међутим, разликују се од чланице до
чланице, па је у шест чланица број незапослених опао у протекла
три месеца, док се у другима повећао, негде врло много.

Погоршање прилика
Прилике на тржишту рада Европске уније, након умереног
опоравка у 2010. и почетком 2011, погоршале су се у другој половини прошле године, показује најновији тромесечни преглед
о запослености и социјалним приликама у ЕУ. Од прошлог пролећа број незапослених расте, док се број запослених смањује. У
јануару 2012. стопа незапослености у ЕУ је прешла симболичну
границу од 10%, а број незапослених је износио 24,3 милиона.
Незапосленост је посебно велика међу младима, а једнако погађа
и мушкарце и жене.
Број запослених се у ЕУ у последњем тромесечју прошле
године смањио за 0,1% у односу на претходно тромесечје, након
смањења од 0,2% у трећем кварталу 2011. Пад је забележен након благог опоравка између пролећа 2010. и лета 2011. Тај раст је
износио 0,1%, али је био четири пута нижи од просечне стопе раста од 0,45%, забележене у 2006. и 2007. години. У другој половини
прошле године у ЕУ је забележено 550.000 више незапослених
него запослених, док је та разлика у првој половини године ишла
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Млади најугроженији
Стопа незапослености међу женама и мушкарцима је иста
и износи 10,1%, док је посебно висока међу младима у старосној
групи од 15 до 24 године. У две трећине чланица стопа незапослености у овој старосној групи је изнад 20%, а у Шпанији и Грчкој
близу 50%. У само три чланице - Немачкој, Аустрији и Холандији,
стопа је испод 10%.
Све чланице, укључујући Немачку, суочавају се са погоршањем прилика на тржишту рада, што је одраз негативног економског раста у четвртом кварталу 2011, узрокованог смањењем
домаће потрошње. Привредни раст је у четвртом кварталу у односу на претходни био -0,3%, док је у односу на четврти квартал
2010. био 0,9% БДП. У трећем тромесечју 2011. забележен је раст
БДП од 1,4% у односу на исти период претходне године.
У поређењу са тим, у САД је забележен привредни раст, а
стопа незапослености је пала за 0,8 процентних поена између
јуна 2011. и јануара 2012. на 8,3%. Запосленост је порасла 0,5%
у проследњем тромесечју прошле године у односу на претходно
тромесечје.
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У прегледу се наводи да је најновије истраживање о радној
снази потврдило негативни тренд у запошљавању у ЕУ, јер све
мање људи проналази нови посао, а удео оних који остају без
посла расте. Наставља се релативно позитиван тренд у заснивању сталног радног односа, док запошљавање на одређено време губи замах, а самозапошљавање опада. Такође, наставља се
тренд да се млади и старији радници ређе примају у стални радни однос.
Стопа особа које су већ дуже време незапослене повећала
се на 4,1% у трећем тромесечју прошле године, а њихов удео у
укупном броју незапослених износи 43%. Удео неактивних особа, који је нешто испод 30%, није се битније мењао. Готово сваки
пети грађанин који не тражи активно посао желео би да ради,
наводи се у кварталном прегледу о запослености и социјалним
приликама.

Образоване раднице најбоље
поднеле рецесију
Отварањем нових радних места у ЕУ могу да се похвале
добро плаћени државни сектори здравства и образовања, али и
приватни сектор услуга, док су највећи удар на своја радна места
осетили европски грађевинци и радници у производњи. Раднице
су мање губиле посао, а и боље су долазиле до новог добро плаћеног посла, показује извештај „Промене у структури послова у Европи за време велике рецесије“, чији је аутор Европска агенција
за унапређење услова живота и рада (Eurofound).
У извештају је прецизирано да је запосленост у рецесији расла у сектору најплаћенијих послова, и то услуга заснованих на
специфичном знању, док је оштар пад забележен у средње плаћеним пословима. Након слома тржишта некретнина, без посла су
масовно остајали грађевински радници у балтичким земљама,
Ирској и Шпанији.
Рецесија је у ЕУ још више поларизовала разлике између слабије и боље плаћених радних места, али су се и брже затварала

добро плаћена радна места, док је број мало плаћених радних
места или порастао или доживео слабији пад.
Извештај наводи и да су у рецесији боље прошле жене, јер
је на свака четири мушкарца која су изгубила посао само једна
жена морала да тражи ново запослење. Жене су такође лакше
долазиле до новог радног места, и то у боље плаћеним секторима
здравства и образовања.
Оно што је занимљиво, у кризи је запосленост старијих радника остала на запањујуће високом нивоу, док су радници у
средњим годинама (30 до 49) и млади радници били под оштрим
ударом кризе. У рецесији је забележен значајан раст запослености радника старости 50-64 године и то на високо плаћеним
позицијама.
Када је реч о уговорном статусу радника, ситуација се мењала. На почетку рецесије био је приметан тренд пада привремених
послова, мада је од 2009. највећи раст запослености управо био у
сегменту привремених послова. И то су углавном слабије плаћени послови. Мушкарци су привремени посао, углавном мало
плаћен, налазили у сектору пољопривреде, производње хране и
пића, док је две трећине нових привремених послова код жена
било у сектору високо плаћених послова у образовању, здравству
и професионалним услугама.
Према Бизнис Европи, европској организацији послодаваца,
ригидност на тржишту рада не помаже, јер се негативно одражава на добровољну промену посла. Ан Мари Мунз (Anne-Marie
Muntz), председница Конфедерације приватних агенција за запошљавање - Еуросит (Eurociett), сагласна је са удружењима послодаваца. Како је рекла, људи су постали флексибилнији, и само
половина оних који траже посао преко приватних агенција за запошљавање жели стални посао.
А.Бачевић

Руку под руку
Према подацима организације послодаваца Бизнис Европа,
процењује се да ће потребе за високообученим радницима достићи 16 милиона до 2020, док ће се тражити 3,5 милиона средње
квалификованих радника. У исто време, тражња за нискоквалификованим радницима пашће на 12 милиона. Европски парламент упозорава да треба водити рачуна о социјалном моменту,
јер се не може сва производња пренети у Кину и Индију, један део
производње мора да остане у ЕУ. Тако, на пример, машинство и
дизајн иду руку под руку са локалном производњом, тј. мање квалификованим радницима. Образовање и стална обука су кључ за
излазак Европе из садашње кризе. Такође, владе морају да изађу
са новим инвестиционим стратегијама, као и да спроведу пореску
реформу, смањујући притисак на тржиште рада. Организација за
економску сарадњу и развој процењује да смањење доприноса за
социјално осигурање повећава запосленост за 0,6%. У Шведској,
која је 2007. снизила порезе на рад, тврде да упркос чињеници да
је та одлука смањила расходе у буџету за 6 милијарди шведских
круна, и даље се верује да ће се реформа самофинансирати због
већег запошљавања нових радника.
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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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
ЗапоШљавањe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
ЗапоШљавањe
ЗапоШљ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

