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КЉУЧ ЈЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ
Не постоји институционална подршка за младе људе о којима
се говори само у негативном контексту – као о насилницима,
хулиганима, наркоманима. Пројекат настоји да спречи њихову
друштвену маргинализацију

„ТОП ЏОБ’’
друштвено одговоран пројекат

ПОСВЕЋЕН МЛАДИМ
ТАЛЕНТИМА
Сајам „Топ џоб’’ одржава се по трећи пут, у „Белекспо центру’’ на
Новом Београду, 12. и 13. марта. Радно време сајма првог дана је од
11 до 19, а другог од 10 до 18 часова. Улаз је бесплатан

Локални акциони
планови запошљавања

УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА
Локалне самоуправе су препознале важност децентрализације
политике запошљавања, чији је циљ смањење регионалних
разлика, и укључиле се у решавање проблема незапослености на
локалном нивоу
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О томе како развити потенцијал младих, када се
зна да су погођени сиромаштвом и са становишта запошљавања представљају социјално осетљиву групу, при
чему је стопа незапослености младих двоструко виша од
стопе незапослености осталог дела становништва, покушали су да одговоре учесници Балканске конференције
„Млади у ризику“, коју је протекле недеље организовао
Тимочки омладински центар (ТОЦ). Пројекат финансира
ЕУ кроз Европску комисију, а финансијски подржавају
и Министарство омладине и спорта Републике Србије и
Фонд за отворено друштво. ТОЦ покушава да реши овај
проблем стварањем услова за креирање системске бриге
о младима у ризику, у исто време радећи и конкретно
на решавању проблема. Пројекат доприноси и развоју
партнерских веза на Балкану (Партнерство у здрављу
- БиХ; ЦАЗАС - Црна Гора; Младински свет Словеније Словенија). У Србији је у пројектне активности укључено
5 градова - Нови Сад, Зајечар, Ниш, Ужице и Крагујевац, у
којима се јачају капацитети канцеларија за младе. У плану је проширивање пројекта и на остале земље региона,
пре свега на Македонију и Бугарску. Развој партнерстава
и умрежавање, покретање дијалога на националном и
регионалном нивоу, ради креирања програма подршке
за младе у ризику кроз примере добре праксе, једна је од
идеја водиља овог пројекта.
Сто тридесет шест локалних самоуправа поднело
је Националној служби за запошљавање захтев за суфинансирање локалних акционих планова запошљавања
у 2012. години, у укупној вредности од 787 милиона динара, што ће са додатним средствима Министарства економије и регионалног развоја омогућити запошљавање
више од 4.800 лица. У току је поступак обраде поднетих
захтева у НСЗ, на основу чијег предлога ће Министарство
економије и регионалног развоја донети одлуку о одобравању средстава за суфинансирање.
О могућностима унапређења привредне слике
Краљева и начинима на које Национална служба може
да изађе у сусрет привредницима града, разговарао је
директор Националне службе за запошљавање, Дејан
Јовановић. Састанак је организован са намером да се
покрене дијалог о учешћу привреде у креирању и спровођењу програма Националне службе за запошљавање.
„НСЗ жели да буде партнер свим привредницима
округа и радујемо се даљој сарадњи. Ви сте корисници
наших програма и кроз разговор треба да дођемо до
суштине проблема који вас муче, како бисмо их заједнички решили и што боље изашли у сусрет вашим интересима и тако креирали нова радна места. Активности
по питању привлачења инвестиција, као и помоћ домаћој
привреди, морају бити појачани, како на државном тако
и на локалном нивоу, јер се једино на тај начин може поправити стање на тржишту рада“, рекао је Јовановић.
В.Пауновић
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Нова технологија сушења воћа долази из Србије

СОЛАРИС
ЈЕДАН ПРОИЗВОД
ВИШЕ ИНОВАЦИЈА
Инжењери предузећа „НТИМ технологи“ баве се развојем висококвалитетних производа за потребе
индустрије и малог бизниса. У Привредној комори Србије оцењују да сушница Соларис 1 може значајно
допринети расту продуктивности у пољопривреди, као и њеној већој конкурентности на домаћем и
светском тржишту

П

редузеће „НТИМ технологи“ произвело је сушару са погоном на сунчеву и електричну енергију – Соларис 1,
која користи обновљиве изворе енергије, истовремено
смањујући потрошњу конвенционалне енергије за више
од 20 пута. Коришћењем сушаре добијају се висококвалитетни суви производи лековитог, зачинског и ароматичног
биља, гљива, воћа и поврћа.
Инжењери који који раде у „НТИМ технологијама“ посветили
су свој радни век развоју висококвалитетних производа за потребе индустрије и малог бизниса. Седиште компаније је у Београду,
али производи које развијају осмишљени су за европско и светско
тржиште. Врхунски квалитет производа потврдили су стручњаци
холандске организације PUM, која је Соларис 1 прогласила новом

технологијом сушења.
То је прва сушара која не испушта паре и испарења у околину,
већ их кондензује и тако не загађује животну средину, а за разлику
од великих постројења за сушење, Соларис 1 захтева минимална
улагања у одржавање. Потребан је само редовни годишњи сервис.
Према проценама извршеним за тржишта југоисточне Европе, у
наредној деценији годишње је потребно најмање 500 ових сушара.
Говорећи о свом патентираном производу за сушење воћа на
недавно одржаној промоцији у Привредној комори Србије, Милош
Веселиновић из „НТИМ технологија“ нагласио је да је до сада произведено око 50 оваквих сушилица, за које влада велико интересовање на домаћем и страном тржишту. Цена једне сушилице на
домаћем тржишту је 25.000 евра, док је на страним тржиштима
виша за 10.000 евра.
Овај висококвалитетни производ у себи садржи неколико
иновација. Када ради на сунчеву енергију, сушара троши само
150Wh, а када ради на струју, у просеку 1kWh, што је у поређењу
са постојећим системима сушења уштеда и више од 80%. Сам рад
са сушаром је максимално поједностављен, јер све процесе су-

шења води микроконтролер са 50 програма. Потребно је само убацити материју, задати температуру сушења и влагу на коју треба
да буде осушена материја, а када се на екрану микропроцесора
појави натпис „крај процеса“ осушена материја се вади.
Пошто су сушаре запремине 2,8 кубика, у „НТИМ технологијама“ је развијен и систем увезивања сушара, било жично, било
преко интернета или мобилне мреже, а у тако осмишљеном систему увезивања може да ради само једна или потребан број сушара.
Материје које испаравају током сушења кондензују се и прелазе у
течност проласком кроз кондензатор. У кондензатору се из ваздуха издваја влага и све што је везано за влагу, а ваздух се у сушару
враћа сув. Из кондензоване течности даљом прерадом се добијају
природни производи, попут аромата и етеричних уља. Тако се од
једне материје могу добити различити производи, који су коначан
производ или сировина за другу индустрију. Крајњи производи
могу и да се мељу.
На овом пројекту стручњаци из „НТИМ технологија“ су успоставили изузетну сарадњу са немачким команијама JUMO,
VISSMANN, WILO и многим другим. У Привредној комори Србије
оцењују да сушара Соларис 1 може значајно допринети расту продуктивности у пољопривреди, као и њеној већој конкурентности
на домаћем и светском тржишту.
Последњих година у извозу доминира свеже и замрзнуто
воће и поврће, док су производи из виших фаза прераде све мање
заступљени. Годишње се извезе око 4.400 тона сушеног воћа, у
вредности од 12 милиона долара, али се и увози око 200 тона сушеног воћа у вредности од око осам милиона долара. У спољнотрговинској размени поврћа извезе се око 3.000 тона, у вредности од
око 15 милиона долара, а увезе око 13.000 тона, за шта се потроши
око 14 милиона долара. Уз подршку државе могуће је да до 2020.
године ова група производа оствари вредност извоза од милијарду долара.
Из Владе Србије такође је најављено да ће помагати овај и
сличне иновативне програме, чији циљ је да се производима из
виших фаза прераде заузме део светског тржишта.
						
СМЦ

Могућност за удруживање и
запошљавање
Сушара Соларис 1 пружа могућност великом броју људи
који су остали без посла да се самостално организују и издржавају своју породицу. Употребом ових сушара трошкови сушења
су смањени од 5 до 70 пута. Осим тога, једна сушара у читавом
ланцу производње запошљава најмање 5 особа: произвођаче,
оне који суше, откупљиваче, раднике у дестилеријама и људе
потребне за транспорт.

Мрежа ментора женског предузетништва

ПОСАО КАО ИЗАЗОВ

“Више од три године паралелно градим две каријере – новинарску и предузетничку. Није лако, али мене
испуњава. Можете имати не знам како добре идеје, али само уз квалитетне сараднике ћете их и остварити”,
каже позната новинарка Оливера Јовићевић
Национална агенција за регионални развој и Удружење пословних жена Србије недавно су представили предузетнице и
њихове менторке, које ће им у оквиру пројекта „Мрежа ментора
женског предузетништва у Србији“ пружити подршку за побољшање пословања у виду менторинга. Била је то прилика да за
„Послове“ разговарамо са Оливером Јовићевић, познатом новинарком, али и предузетницом која има намеру да унапреди своје
пословање.
Основали сте „Балкан медиа тим“, предузеће које се бави
медијским консалтингом и едукацијом у области новинарства.
Какво је ваше досадашње предузетничко искуство?
„Балкан медиа тим“ је за три године постојања испунио свој
циљ – да окупи најугледније професионалце у области новинарства, ТВ продукције, маркетинга и односа с јавношћу. Развијали
смо се у два правца: кроз Школу за медијске таленте и телевизијску продукцију, која је једино место у Србији где се под истим
кровом обучавају будући новинари, сниматељи, монтажери,
медијски фотографи, сценски шминкери, пи-ар менаџери, стилисти и веб дизајнери и Балкан медиа тим пи-ар, који послује
као агенција за односе с јавношћу. Важно је рећи да смо у пиар кампањама које смо реализовали успели да повежемо као
партнере кључне државне институције, међу њима поједина министарства, невладин сектор и привреду. Радили смо занимљиве
кампање у области туризма, културе и за локалну самоуправу.
Прошлогодишњој конференцији о корпоративном волонтирању
присуствовало је око педесет највећих компанија из Србије, тако
да смо се представили и привреди. Наш тренинг за јавни наступ
прошли су људи из менаџмента неколико великих предузећа,
јавне личности, представници невладиних организација… Урадили смо и квалитетне промотивне филмове за поједине банке
и предузећа. Округли столови, трибине, радионице, хуманитарне
акције и остали догађаји које смо организовали били су одлично
медијски испраћени.
Борба на тржишту није лака, тим пре што је тржиште у области пи-ара подељено између неколико великих агенција које
постоје дуги низ година. Циљ нам је да се на листи наших будућих клијената нађу и највећа предузећа у земљи. „Балкан медиа тим“ има потенцијал да захваљујући врхунском тиму сваки
посао уради најквалитетније, посебно што је као нова фирма на
тржишту додатно мотивисан да се докаже, а на сваки посао гледа
као на изазов. Што се мене тиче, као жена у бизнису више од три
године паралелно градим две каријере – новинарску и предузетничку. То није лако, али мене испуњава.
Имате ли повратну информацију колико младих људи
је дошло до посла захваљујући едукацији коју су прошли у
„Балкан медиа тиму“?
Обучили смо преко 300 младих људи у Школи за медијске
таленте и ТВ продукцију. Свака обука подразумева и праксу у
медијима или компанији, где људи имају прилику да се покажу
и да их неко препозна као вредне кадрове. Нема телевизије са националном фреквенцијом где нема наших полазника – новинара,
сниматеља, монтажера, сценских шминкера... Ангажовани су и
у једном броју приватних ТВ продукција, као и у компанијама и
институцијама, попут Народног позоришта, које је запослило једну од најбољих полазница пи-ар школе на месту шефа протокола.
Учествујући у пројекту „Ментори женског предузетништва“ сарађујете са једном од најбољих менаџерки
у Србији и региону, која је и амбасадорка женског предузетништва. Шта очекујете од менторке која вам је додељена?
„Балкан медиа тим“ се после три године спрема за нову фазу
пословања, чији је циљ ширење пословања и запошљавање нових
људи. Верујем да ће ми консултације са др Јасмином Кнежевић,
која је основала „Бел медик“, прву приватну болницу у Србији,
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и запошљава 150 људи, помоћи да мање грешим и да лакше
остварим тај циљ. Могуће је да ћу се наредних година, уколико
се повучем из медија, посветити само бизнису, у којем ћу моћи
да применим дугогодишње искуство, стечене контакте и много
више енергије и времена него сада.
Од када и на који начин сарађујете са Националном
службом за запошљавање?
Поред обука које смо за различита занимања радили у сарадњи са НСЗ, за мене је веома важан подстицај представљао
програм „Прва шанса“, намењен младим незапосленим људима
старости до 30 година и фирмама које их запошљавају. Сви наши
запослени примљени су у радни однос управо захваљујући олакшицама и смањеним трошковима за запошљавање младих. Надам се да ће будуће ширење фирме испратити и отварање нових
радних места. Можете да имате не знам како добре идеје, али
само уз квалитетне сараднике ћете их и остварити.
СМЦ

Мрежа
Национална Мрежа ментора женског предузетништва
формирана је са циљем да се повећа број успешних предузећа
којима управљају жене. Током 16 месеци, 10 ментора ће подржати 20 предузетница како би побољшале своје пословне перформансе. Мреже ментора женског предузетништва формиране
су у 17 држава у Европи и заједно чине Европску мрежу ментора женског предузетништва.
Пројекат у Србији реализују Национална агенција за регионални развој и Удружење пословних жена Србије, у оквиру Програма за конкурентност и иновације, финансираног од стране
Европске комисије.

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

Студентске праксе у иностранству

ПУТ ЗНАЊА И УПОЗНАВАЊА
Програм глобалне размене студената који организује AIESEC, највећа студентска организација у свету,
и ове године ће понудити интернационалну праксу онима који желе да стекну нова практична знања,
развију лидерске вештине и упознају нове људе и културе

У

протеклих годину дана, преко AIESEC програма размене
у Србију је дошло преко 150 студената, док је 180 наших
студената добило могућност да посете различите земље,
широм света. Програм глобалне размене студената који
организује AIESEC, највећа студентска организација у свету, и ове године ће понудити интернационалну праксу онима који
желе да стекну нова практична знања, развију лидерске вештине и
упознају нове људе и културе. На праксу могу отићи сви студенти,
без обзира на којој су години студија или какав просек имају.
Рад на локалним пројектима у различитим земљама, у којима
учествују студенти из целог света, за многе студенте представља
јединствену прилику да живе и раде у изазовној, новој средини.
Јелена Радовановић, студенткиња Пословног факултета у Ваљеву,
која је учествујући у овом програму провела 6 недеља у Пољској,
каже: „Праксу коју ми је омогућио AIESEC сматрам највреднијим
искуством у животу, овако нешто се не може у потпуности описати
речима, мора се доживети“.
И други студенти и постдипломци, који су искористили овакву могућност, сложили су се да је пракса јединствена прилика за
незаборавно искуство при раду у тиму, али и могућност за лични,
професионални и социјални развој. Посебан утисак на младе људе
оставља боравак у мултикултуралном окружењу.

Мултикултурализам
Да бисте отишли на неку од пракси, на пример у Италију, где
се реализује пројекат „Гира Мундо“, потребно је: да сте студент
на основним или постдипломским студијама, да имате мање од
двадесет девет година, искуство у социјалном раду, добро познавање рада на рачунару, поседујете комуникационе способности и одлично познајете енглески и италијански језик. Теме које
пројекат обухвата су друштвена одговорност, људска права, предузетништво, социјални проблеми, очување животне средине и
мултикултурализам. Пракса подразумева рад са болесном децом,
стимулацију кроз разне игре и интерактивне радионице. Студенти
током боравка у Катанији имају обезбеђен смештај и храну.
Пројекат „Торино без граница“ (Torino Without Borders), који се
такође реализује у Италији, има за циљ културну едукацију младих између 11 и 18 година. Рад на пројекту подразумева презентовање сопствене културе, укључујући положај жена, религију,
људска права, климатске промене, политичке проблеме, као и
организацију радионица на тему мултикултуралности и толеранције.
Пројекат „Yes I Do It“ се бави проблемима у предузетништву,
а реализује се у Напуљу у Италији. Рад на пројекту укључује анализу предузетништва у Италији, презентовање резултата анализе, организацију и промоцију презентације. Студенти укључени
у пројекат учествоваће у активностима локалне канцеларије
AIESEC-а, али и на догађају „Глобално село“ (Global Village), где ће
имати могућност да представе своју културу.

Бесплатна публикација о запошљавању

Финансијска писменост
Онима који желе да проведу неко време у Чешкој Републици, у
Брну, одговараће пројекат „Money Jak“, који се бави подизањем финансијске писмености код средњошколаца. Едукација подразумева
одржавање презентација и семинара на тему финансија. Циљ је да
млади што активније буду укључени у разне радионице, игре, студије
случајева које ће бити припремљене за њих од стране практиканата.
Ова пракса нуди јединствену прилику да се упозна друга земља и
култура, уз истовремено стицање и усавршавање презентационих
вештина, финансијске писмености, организационих вештина кроз
рад са средњошколцима.
Студенти ће имати обезбеђену храну у школама, смештај, као и
бесплатан градски превоз током трајања пројекта. За одлазак на ову
праксу, осим општих услова, потребно је знање из области финансија
и основних економских појмова, као и предавачке способности.
Пројекат „Jazz“ се реализује у Ослу и Норвешкој, а бави се подучавањем ученика и студената енглеском језику. Од практиканата се очекује припрема и организација курсева енглеског језика за
универзитете и средње школе, базираних на интерактивном раду са
ученицима. Циљ едукације јесте да се кроз што квалитетније облике активног комуницирања, различите радионице и вежбе, усаврши
знање енглеског језика, презентационих и комуникационих вештина,
стекне искуство у предавању енглеског језика и раду са ученицима.

Упознајмо разлике
Солстера је камп за одмор и рекреацију у главном граду Бугарске, Софији, који између осталог организује активности и радионице за децу из целог света. Пракса у овом кампу је идеална за
љубитеље природе, који би волели да се баве организацијом различитих пројеката и активности. Такође, практиканти имају прилику
да искусе рад у тиму, да се спријатеље и упознају са особљем кампа
и уопште са културом, језиком и начином живота у другој земљи.
Тема пројекта „Meeting Diversity“ у Санкт Петербургу у Русији
је планирање каријере и професионална оријентација, као и упознавање са различитим културама. Пројекат обухвата одржавање предавања о презентационим вештинама, тимском раду и тимском менаџменту. Завршни догађај пројекта је представљање своје земље
кроз одећу, музику, књиге, заставе, храну и друга обележја.
Слични пројекти се реализују и у Мароку и Индији, па студенти
који желе да стекну нова искуства у необичном и егзотичном амбијенту, не треба да пропусте прилику.
СМЦ
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Балканска конференција „Млади у ризику“

КЉУЧ ЈЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ
„Не постоји институционална подршка за младе људе о којима се говори само у негативном контексту – као
о насилницима, хулиганима, наркоманима. Пројекат „Млади у ризику“ настоји да спречи друштвену
маргинализацију ових младих људи, да их неформално организује, како би друштвено деловали“,
истакао је Горан Радисављевић, извршни директор Тимочког омладинског центра
Млади старости од 15 до 30 година чине петину укупне популације у земљама нашег региона.
„Они су одрастали у изолацији, без одговарајуће друштвене
бриге, преплављени сликама насиља у медијима, затечени у сиромаштву које нису проузроковали. Истовремено, сада се очекује
од њих да прођу кроз транзицију и да у блиској будућности поведу друштво напред“, стоји у Националној стратегији за младе
Републике Србије. Поставља се питање како развити овај потенцијал, када су млади погођени и сиромаштвом и са становишта
запошљавања представљају социјално осетљиву групу. Стопа незапослености младих двоструко је виша од стопе незапослености
осталог дела становништва, што их доводи у ризик од друштвене
искључености. На ова питања су покушали да одговоре учесници
Балканске конференције „Млади у ризику“, коју је протекле недеље организовао Тимочки омладински центар (ТОЦ). Конференција је окупила представнике организација цивилног друштва и
институција које раде са маргинализованим и рањивим групама
младих из свих крајева региона, координаторе канцеларија за
младе, чланове Савета за младе, као и све заинтересоване актере који се директно или индиректно баве тематиком младих, пре
свега младих у ризику. Учесници на пројекту „Млади у ризику“
сумирали су урађено и донели идеје и смернице за наставак деловања на овом пољу.

Развој омладинске политике
Представници кровних институција које се баве младима, из
Хрватске, Црне Горе и Србије, представили су учесницима конференције развој омладинске политике на националном и локалном
нивоу.
„Настојимо да свим младима пружимо једнаке шансе, унапредимо њихово здравље и безбедност, као и учешће у
друштвеном животу, посебно у доношењу одлука. Уз низ стратешких докумената које смо усвојили у протеклом периоду, у
2011, која је била Међународна година младих, усвојили смо и
Закон о младима. Сада позивамо све наше партнере, организације цивилног друштва, да се јаве на недавно објављени конкурс
Министарства омладине и спорта, како би и ове године добили
и финансијску потпору за своје пројекте намењене младима. До
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сада смо заједнички спровели 620 пројеката 300 различитих организација, а пројекат Тимочког центра показује како се дела и
на свим нивоима – од међународног до локалног“, рекла је Ивана
Ковачевић, државни секретар у Министарству омладине и спорта.
Она је нагласила да су напори који су учињени протеклих година
довели до тога да брига о младима постане приоритет Србије, али
и земаља региона.
Зорица Лабудовић, из истог министарства, нагласила је да
су током протеклих година у Србији отворене 124 канцеларије
за младе, које спроводе омладинску политику на локалу, док се о
младим талентима брине Фонд за таленте.
„У наредном периоду ћемо радити и на формирању националног Савета за младе, који су на локалном нивоу већ почели да
се формирају, на пример у Крагујевцу, као и на развоју омладинских клубова и сервиса при канцеларијама за младе. Заједно са
нашим партнерима из ТОЦ-а радићемо и на организовању системске бриге о младима у ризику, са којима треба да раде стручна
и посебно сензибилисана лица“, рекла је Зорица Лабудовић.
У Управи за младе и спорт Републике Црне Горе инсистирају
на мултисекторској срадњи и грађењу односа са свим актерима,
како на локалу, тако и у међународним оквирима.
„Радимо на оснаживању студентских, средњошколских и
омладинских организација, нарочито на локалном нивоу. Ускоро
ће бити усвојен и Закон о младима, а у овом тренутку се уводе и
мастер студије на којима ће се образовати омладински радници. У
овом тренутку постоје изборни предмети на Филозофском факултету у Подгорици“, рекла је Јелена Миљанић, из Управе за младе и
спорт Републике Црне Горе.
На другој страни, у Хрватској скоро деценију функционишу
савети за младе, састављени од стручњака из разних области, а
ова област је регулисана и посебним законом.
„Очекује нас израда Закона о младима, у чему очекујем помоћ колега из Србије, који су овај кровни закон већ донели. Радићемо на унапређењу менаџмента и међусекторској сарадњи.
Акценат ће бити и на подстицању младих да што више учествују
у друштвеном животу, али и на што бољим пројектима за младе
који ће аплицирати за средства из фондова Европске уније“, рекла
је Морана Маковец, из новоформираног Министарства социјалне
политике и младих Републике Хрватске.
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Живот на маргини
Млади су осетљива популација у региону, али има младих који
су осетљивији од других. Великом броју њих нису доступне адекватне развојне могућности и они су у сталном здравственом, социјалном
или економском ризику. Њихов број је још увек непознаница, јер су
неприхваћени и од друштва и од институција, односно и легално и
друштвено невидљиви.
„Имамо добре законске оквире за развој омладинске политике,
али су они креирани за општу популацију. Још увек не постоји институционална подршка за ове младе људе о којима се говори само
у негативном контексту – као о насилницима, хулиганима, наркоманима, сексуалним радницама/има и слично. О овој теми се донедавно једва и говорило, па је требало доста напора да она на прави начин
привуче пажњу јавности. Пројекат ‚Млади у ризику‘ настоји да спречи друштвену маргинализацију ових младих људи и појаву било ког
облика ризика, да их неформално организује, како би друштвено деловали. Улога цивилног друштва је у овом домену велика и морамо
да се пробудимо из летаргије и своје пројекте прилагодимо времену
и месту, а не само да преписујемо агенде. На пример, не може исти
програм омладинског предузетништва и исти третман важити за
младе који имају и образовање и средстава и за оне који их немају“,
рекао је Горан Радисављевић, извршни директор Тимочког омладинског центра, на конференцији „Млади у ризику“.
Кључ је у превенцији, па најпре треба идентификовати групе
које су у ризику или су у опасности од њега.
„Заједнички морамо да радимо на смањењу сиромаштва и спречавању социјалне искључености младих, али и њиховој друштвеној
активацији. Идеја пројекта ‚Млади у ризику‘ је да се оснажи рад
канцеларија за младе и одрже тренинзи за локалне интересне групе,
на којима су доминантни концепти који се тичу креирања системске бриге о младима у ризику на локалу. У Нишу већ функционише
група која спаја три институције/организације које се баве младима“,
рекао је Радисављевић. Према његовим речима, не постоје мале и
велике средине, већ само активне и неактивне, а људи који су заинтересовани за ову тематику могу да доведу до решења проблема.
Једна од активних средина свакако је Зајечар, чији су омладински активисти и покренули пројекат „Млади у ризику“.
„У почетку нисам схватао значај канцеларије за младе и оваквог
једног пројекта, али су ме ови млади људи својим радом демантовали. Велики је успех што су једну локалну идеју претворили у нацио-
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налну, па чак и у регионалну. Треба напоменути да су млади у нашој
земљи расли у систему погрешних вредности и политичке затворености, па су у већем ризику од генерација пре њих. Зато на основу
овог искуства треба да уследи стратегија, која ће бити посвећена управо групи младих чија је егзистенција угрожена, како бисмо пре
свега лечили узроке, а не последице“, рекао је Бошко Ничић, градоначелник Зајечара.
Учесници конференције су се сложили са ставом, који је заступљен и у званичним диокументима Европске уније, да млади
треба да раде са младима и да је рад омладинских организација веома битан у овом процесу.
Представници радних група су представили специфичности
својих локалних заједница, ризике са којима се млади суочавају, могућности за њихово решавање и могућу примену програма у другим
срединама. Представљени су и примери добре праксе омладинских
центара у Словенији (лиценцирани од стране Уницефа), који младима
пружају комплетну подршку, од информативне, преко едукативе, па
све до садржаја за квалитетно слободно време, а у Љубљани постоји
и хостел за младе. Такође, расправљало се и о могућностима покретања ових центара и у Србији.
А.Бачевић

Развој партнерстава и
умрежавање
Пројекат „Млади у ризику“ финансира Европска унија кроз
Европску комисију, а финансијски подржавају и Министарство омладине и спорта Републике Србије и Фонд за отворено
друштво. Спроводи га Тимочки омладински центар, који је био
носилац Коалиције младих пре оснивања Министарства омладине и спорта. Специфичност приступа ТОЦ-а је што кроз
пројекат покушава да системски реши овај проблем, тачније
да створи услове за креирање системске бриге о младима у ризику, у исто време радећи и конкретно на решавању одређених
проблема. Све то чини кроз развој партнерских веза и стварање
системске бриге о младима у ризику на Балкану (Партнерство
у здрављу - БиХ; ЦАЗАС – Црна Гора; Младински свет Словеније
- Словенија).
У 15 градова у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини
се планира или су већ формирани савети (тимови) за младе у
ризику. Савети имају за циљ да умреже и одрже стални дијалог
по питању младих у ризику између цивилног друштва, грађана,
институција, организација и доносилаца одлука. У активности
је укључено 5 градова у Србији - Нови Сад, Зајечар, Ниш, Ужице
и Крагујевац, у којима се јачају капацитети канцеларија за младе. У плану је проширивање пројекта и на остале земље региона,
пре свега на Македонију и Бугарску.
Развој партнерстава и умрежавање, покретање дијалога на
националном и регионалном нивоу, ради креирања програма
подршке за младе у ризику кроз примере добре праксе, једна је
од идеја водиља овог пројекта. Како би се обезбедило доследно и
координирано деловање организација цивилног друштва на националном и регионалном нивоу, током пројекта се планирају
јавни догађаји, медијска и интернет кампања и објављивање
приручника о младима у ризику.
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Анализа посла

ДЕФИНИСАЊЕ
ДУЖНОСТИ И
ОДГОВОРНОСТИ
Анализа посла помаже руководиоцима и
запосленима у дефинисању дужности и
активности сваког запосленог, служи као основа
за корекцију понашања запослених, дефинише
односе надређености и подређености, представља
основу за редизајнирање послова и повећање
ефективности и безбедности

А

нализа посла представља прикупљање и анализу података о томе шта запослени треба да ради на радном
месту, у каквим условима, како треба да обавља конкретан посао, као и одређивање перформанси на одређеном
радном месту. Такође, веома је битно одредити и које особине
запослени треба да поседује да би успешно обављао конкретан
посао.
Анализа посла се користи и у многим другим областима, као што су:
- регрутовање и селекција нових кадрова - олакшава процес избора кандидата за одређено радно место;
- социјализација новозапослених - обезбеђује информације новим радницима шта и како треба радити на одређеном радном
месту, што знатно убрзава и олакшава њихову обуку;
- награђивање - са информацијама које пружа анализа посла
лакше се вреднују послови, могу се релативно поредити и самим тим је лакше утврђивање индивидуалних зарада запослених;
- оцењивање перформанси запослених - анализа посла даје информације o потребним перформансама на сваком радном
месту, што је основа за дефинисање релевантних критеријума
оцењивања перформанси запослених;
- обука - анализа посла даје информације потребне за дефинисање садржаја програма обуке, јер дефинише способности и
знања потребне за обављање посла, а тиме и потребну обуку.
Анализа посла се користи и за друге намене: помаже
руководиоцима и запосленима у дефинисању дужности
и активности сваког запосленог, служи као основа за корекцију понашања запослених, дефинише односе надређености и подређености, представља основу за редизајнирање послова и повећање ефективности и безбедности.
У анализи се могу користити следећи типови података:
описи понашања, потребне способности, карактеристике
посла и информације о опреми која се користи на радном
месту. Почетак анализе посла везује се за идентификовање
послова који ће бити обухваћени анализом. Да би се одредили послови које треба укључити у процес анализе, треба
утврдити следеће: распон послова (појединачни посао, фамилију сродних послова, послове у оквиру одређене струке
или послове у неколико струка), географску локацију послова (у једном граду, више градова, број предузећа у којима ће се послови анализирати и сл).
За прикупљање података могу се користити различите технике:
- посматрање - прецизно се може регистровати понашање
(покрети) и време, али је потребна обука аналитичара и може
ометати рад и безбедност радника;
- упитник - обезбеђује високу објективност и поузданост; представља јефтину и ефикасну технику, али захтева велики узорак;
испитаници морају бити способни да дају адекватну процену;
- индивидуални интервјуи - веома флексибилна техника и једноставна за припрему и организацију, али захтева више времена за реализацију и анализу добијених информација;
- чек-листе су врло сличне упитнику; потребан је већи узорак, али
се зато елеминише субјективност испитаника;
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- интервју уз посматрање - даје релевантније информације, али
угрожава безбедност;
- групни интервјуи - теже их је организовати, али краће трају;
треба водити рачуна о групном утицају;
- групни интервјуи са експертима;
- дневник - ова техника се ретко користи; тешко се обезбеђује сарадња и могу се испустити важни задаци;
- обављање посла - техника погодна само за послове са кратком
обуком, дуготрајна и скупа, а могуће је изостављање битних
елемената услед неискуства;
- анализа критичних догађаја на послу - техника погодна за дефинисање садржаја обуке, али не даје информације о свакодневном и уобичајеном понашању на послу.
Основни резултат процеса анализе посла је „опис
посла“ - писани документ о томе шта запослени на конкретном радном месту стварно ради, како обавља посао и под
којим условима. Спецификација посла је писани документ
о томе које личне карактеристике и искуство, способности,
вештине и образовање су потребни за обављање одређеног
посла. Спецификација посла може бити део описа посла
или потпуно одвојен документ. Међутим, најчешће су опис
и спецификација посла део истог писаног документа.

Систем одговорности
Полазиште квалитетног менаџмента људских ресурса и основа за даљи рад унутар функције људских ресурса у компанији
је обављена анализа посла и систематизација радних места. Неопходна је и менаџерима служи као основ за дефинисање критеријума на основу којих се врши селекција радника, помаже у
дефинисању дужности, радних активности и одговорности запослених, дефинише односе надређених и подређених, запосленима обезбеђује све информације шта се од њих очекује на радном месту, истовремено дефинишући и систем одговорности.
Анализу посла могу урадити менаџери за људске ресурсе у компанији или спољни консултанти који су унајмљени за
овај пројекат. Предност унајмљивања спољних консултаната за
израду анализе посла је избегавање „хало ефекта“ и постизање
максималне објективности приликом израде описа послова.

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

435
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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На основу Статута града Панчева, Локалног акционог плана за
запошљавање за 2012. годину и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за
рад, запошљавање и равноправност полова и града Панчева за
2012. годину, број 117-10-2/2012-71 од 28.02.2012. године, Градоначелница града Панчева расписује

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална
служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом
износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег
одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине
нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

ЈАВНИ ПОЗИВ

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. ГОДИНИ

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица
са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности
које предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за
циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција
и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња
путева и др). Јавни радови се организују у циљу запошљавања
првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених
у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавних радова, кога
одређује Град Панчево на основу јавног позива.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
у
и
и
и
и

2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара
по лицу за сваки месец ангажовања.
3. Накнаду трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни
рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе.
Послодавац-извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.
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- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и
других објеката од општег интереса, уређење месних заједница,
уређење ромских насеља-побољшање услова становања и други
послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река,
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој
еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој
сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија-локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

За спровођење јавних радова Град Панчево исплаћује послодавцуизвођачу јавних радова средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица и
- трошкове обуке.

1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим
јавне радове, у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:
здравствено васпитне активности-превенција и помоћ старима,
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита
и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности,
послови ажурирања база података и други послови;

- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне
самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- друштвене организације
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавних радова послодавац може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава
или незапосленог у стању социјалне потребе;
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
- је измирио уговорне обавезе према Граду Панчеву, осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу Града Панчева
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР
- мишљење локалног савета за запошљавање о оправданости
извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже
истим
- фотографије места извођења јавног рада-за јавне радове који
се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе
(максимално три фотографије за сваку локацију)
- списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних радова из
области социјалних и хуманитарних делатности

- интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе-уколико послодавац извођач јавног рада
организује обуку.

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

Град Панчево задржава право да тражи и друге доказе, релевантне
за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавних радова подноси се у три примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе,
према месту спровођења јавног рада, односно према седишту
послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са
сајта: www.pancevo.rs и сајта Националне службе за запошљавање.
За све потребне информације у вези подношења пријава заинтересовани кандидати могу се обратити и Одељењу за управљање људским
ресурсима Градске управе града Панчева, на број телефона: 013/308867 и слањем електронске поште на: marija.curcin@pancevo.rs, као и
Националној служби за запошљавање, на број телефона: 013/306-800.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења захтеве разматра Савет за запошљавање града
Панчева и даје мишљење Градоначелници града Панчева, која ће
донети одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере
јавни радови.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално
тржиште рада за подручје филијале. Бодовна листа се објављује
на огласној табли надлежне филијале даном објављивања Јавног
конкурса.
Град Панчево задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у
складу са расположивим износом средстава који је опредељен за
филијалу.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Град Панчево и послодавац-извођач јавног рада закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или
дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном
раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о
раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу
јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Бесплатна публикација о запошљавању

Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
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).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавних радова задржи
у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе;
у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у
обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу
са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног
рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак
са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Граду Панчево доставља доказе о уплати пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на
спровођењу јавног рада;
- Граду Панчево доставља доказе о утрошку пренетих средстава
за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења
јавног рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавних радова након завршене обуке;
- Граду Панчево омогући контролу реализације уговорних обавеза
и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног
рада;
- обавести Град Панчево о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава,
у складу са уговором.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 23.03.2012. године.
Резултати Јавног позива биће објављени на званичној презентацији Града Панчева (www.pancevo.rs) најкасније 30 дана од дана
доношења одлуке.
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На основу Статута града Панчева, Локалног акционог плана за
запошљавање за 2012. годину и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност полова и града Панчева за 2012.
годину број 117-10-2/2012-71 од 28.02.2012. године, Градоначелница града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
„СТРУЧНE ПРАКСE 2012“
I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Мера активне политике запошљавања „Стручне праксе 2012“
подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци,
без заснивања радног односа, као и особе са инвалидитетом, без
заснивања радног односа.
Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.
Tоком трајања стручне праксе Град Панчево:

1) aнгажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
2) врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на
раду и професионалне болести, у складу са законом;
3) сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне новчане помоћи, за она лица која имају законску обавезу полагања стручног испита.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Услови
Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:

- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу
лица;
- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији
Нaционалне службе и
• има до 30 година старости;

Документација:

- захтев за учешће у мери (на прописаном обрасцу Града);
- доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених за месец који претходи месецу у
којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД
образаца).
Град задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења, захтеве разматра Савет за запошљавање града
Панчева и даје мишљење Градоначелници града Панчева, која ће
донети одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере
„Стручне праксе 2012“.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Град Панчево и корисник услуга закључују уговор којим ће уредити
међусобна права и обавезe.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:

- са незапосленим лицем закључи уговор о обављању
стручне праксе и достави доказе о томе;
- Граду Панчеву достави доказ о обављеној стручној пракси лица.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев се подноси надлежној организационој јединици Национaлне
службе, према седишту послодавца или према месту ангажовања
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта: www.pancevo.rs и сајта Националне службе
за запошљавање.
За све потребне информације у вези са подношењем пријава заинтересовани кандидати могу се обратити и Одељењу за управљање
људским ресурсима Градске управе града Панчева, на број телефона: 013/308-867 и слањем електронске поште на: marija.curcin@
pancevo.rs, као и Националној служби за запошљавање, на број
телефона: 013/306-800.

• има средње, више или високо образовање;
• нема радног искуства у струци и
• није обавило приправнички стаж.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у меру укључи
максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10
запослених има право да у меру укључи незапослена лица чији број
не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
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Рок за подношење захтева за учешће у мери „Стручне праксе 2012“ је 23.03.2012. године.
Резултати Јавног позива биће објављени на званичној презентацији града Панчева (www.pancevo.rs), најкасније 30 дана од дана
доношења одлуке.

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

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
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 ФИНАНСИЈАПОРЕСКОЈ УПРАВИ,
РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Mинистарство финансија-Пореска управа, Регионални центар Ниш,
Ниш, Страхињића Бана бб.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: шеф одсека, 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: виши порески инспектор
2 канцеларијске контроле, у звању виши
порески инспектор II-основна функција, Одсек
за канцеларијску контролу, Одељење за
канцеларијску контролу, Филијала А Лесковац,
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.

3. Радно место: порески инспектор теренске
контроле, у звању порески инспектор-основна
функција, Одсек за теренску контролу, Одељење
за теренску контролу, Филијала А Лесковац,
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 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.

4. Радно место: порески инспектор 1 теренске
контроле, у звању порески инспектор I-основна
функција, Одсек за теренску контролу, Одељење за
контролу, Филијала Б Пирот, Регионални центар Ниш
1 извршилац

Бесплатна публикација о запошљавању

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 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.

5. 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 техничко-технолошке 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 порезник-стручни сарадник
у канцеларијској контроли, у звању виши
порезник-стручни сарадник-основна функција,
Одсек за канцеларијску контролу, Одељење за
контролу, Филијала Б Врање, 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.

7. Радно место: порезник-стручни сарадник у
канцеларијској контроли, у звању порезникстручни сарадник-основна функција, Одсек за
канцеларијску контролу, Одељење за контролу,
Филијала Б Пирот, 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 2 године радног
искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.

8. Радно место: администратор, у звању виши
порески референт-остале функције, Одељење за
наплату и пореско рачуноводство, Регионални
центар Ниш
1 извршилац

УСЛОВИ: ССС друштвеног, природног или техничког смера, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године,
оспособљеност за рад на рачунару.

9. Радно место: виши контролор-порески
извршитељ, у звању виши порески контролоросновна функција, Одсек за наплату, Одељење
за наплату и пореско рачуноводство, Филијала Б
Врање, 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.

10. Радно место: послови пријема и уноса пријава,
у звању виши порески контролор-основна
функција, Одсек за пореско рачуноводство,
Одељење за наплату и пореско рачуноводство,
Филијала Б Врање, 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.
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11. Радно место: послови пријема и уноса пријава,
у звању виши порески контролор-основна
функција, Одсек за пореско рачуноводство,
Одељење за наплату и пореско рачуноводство,
Филијала Б Пирот, 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.

12. Радно место: послови писарнице, у звању виши
порески референт-остале функције, Експозитура
Бабушница, Филијала Б Пирот, 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.

13. Радно место: послови пријема и уноса пријава
1, у звању порески контролор-основна функција,
Група за пореско рачуноводство, Одсек за
наплату и пореско рачуноводство, Филијала Ц
Алексинац, 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.

14. Радно место: послови писарнице, у звању виши
порески референт-остале функције, Експозитура
Сокобања, 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.

15. Радно место: канцеларијско-евиденциони
послови, у звању виши порески референт-остале
функције, Филијала Ц Власотинце, 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, комуникативност.

16. Радно место: послови пријема и уноса пријава,
у звању виши порески контролор-основна
функција, Група за пореско рачуноводство, Одсек
за наплату и пореско рачуноводство, Филијала Ц
Неготин, 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.

III Место рада:
За радно место под бројем 1. место рада је Ниш.
За радно место под бројем 2. место рада је Лесковац.
За радно место под бројем 3. место рада је Лесковац.
За радно место под бројем 4. место рада је Пирот.
За радно место под бројем 5. место рада је Ниш.
За радно место под бројем 6. место рада је Врање.
За радно место под бројем 7. место рада је Пирот.
За радно место под бројем 8. место рада је Ниш.
За радно место под бројем 9. место рада је Врање.
За радно место под бројем 10. место рада је Врање.
За радно место под бројем 11. место рада је Пирот.
За радно место под бројем 12. место рада је Бабушница.
За радно место под бројем 13. место рада је Алексинац.
За радно место под бројем 14. место рада је Сокобања.
За радно место под бројем 15. место рада је Власотинце.
За радно место под бројем 16. место рада је Неготин.
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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 законодавства-усмено, 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.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (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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Администрација и управа

Администрација
и управа
Јагодина

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобра 7

Административни радник
УСЛОВИ: Поред општих и законских
услова, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: да има средњу стручну спрему-IV степен стручне спреме,
гимназија, економска школа и остале школе, најмање 5 година радног
искуства, познавање енглеског језика,
познавање рада на рачунару, да поседује организаторске способности, да
је држављанин Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидат треба да достави
и следећу документацију: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, потврду о годинама радног искуства, уверење суда да
се против њега не води истрага, нити
да је подигнута оптужница, да поседује
општу здравствену способност. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Косовск а М и т р ови ц а

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ
ЦЕНТАР ГРАДА ПРИШТИНЕ
38205 Грачаница

Директор
УСЛОВИ: високо или више образовање, најмање 3 године радног искуства, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да
кандидат није под истрагом и да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци. Пријаве са документацијом
(оригинал или оверена фотокопија)
доставити Управном одбору, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса,
на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава за конкурс“ или лично архиви
Установе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Кра љево

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
КРАЉЕВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ
УПРАВУ

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

Начелник одељења

у Одељењу комуналне полиције

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима, кандидат који се пријави на оглас треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 32 Закона о комуналној
полицији. Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат мора да
има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године и најмање 5 година радног
искуства у струци и положен возачки испит „Б“ категорије. Уз пријаву са
биографијом сви кандидати подносе
следећа документа, у оригиналу или
у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу
сходно Закону о матичним књигама“Сл. гласник РС“, бр. 20/09); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о положеном испиту за обављање послова и примену овлашћења
за комуналног полицајца; уверење
полицијске управе да кандидат није
осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење основног и вишег суда да против
кандидата није покренута истрага и да
није подигнута оптужница (не старије
од 6 месеци); доказ да кандидату раније
није престао радни однос у државном
или другом органу због теже повреде
дужности из радног односа; диплому о стеченој стручној спреми; доказ
о радном искуству у струци; возачку
дозволу. Општи услови: да је кандидат
држављанин 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.

Комунални полицајац

у Одељењу комуналне полиције
23 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима, кандидат који се пријави на оглас треба да
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испуњава и посебне услове прописане
чланом 32 Закона о комуналној полицији. Посебни услови: IV, V, VI, VII/1
степен стручне спреме. Кандидат из
тачке 2 мора да има средњу стручну
спрему у четворогодишњем трајању,
вишу школску спрему или високу школску спрему (VII степен стручне спреме), најмање једну годину радног искуства у струци и положен возачки испит
„Б“ категорије; да има психофизичке
способности потребне за обављање
послова комуналне полиције; положен
испит за обављање послова и примену
овлашћења комуналног полицајца; да
му раније није престао радни однос у
државном или другом органу због теже
повреде дужности из радног односа. Уз
пријаву са биографијом сви кандидати
подносе следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: извод из
матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама-“Сл. гласник РС“, бр. 20/09); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); доказ о положеном испиту
за обављање послова и примену овлашћења за комуналног полицајца; уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван (не старије од 6 месеци);
уверење основног и вишег суда да против кандидата није покренута истрага
и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); доказ да кандидату раније није престао радни однос у
државном или другом органу због теже
повреде дужности из радног односа; диплому о стеченој стручној спреми; доказ о радном искуству у струци;
возачку дозволу. Општи услови: да
је кандидат држављанин 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.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Пријаве уз који
нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или у овереној фотокопији,
као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.
Пријаве по огласу доставити на адресу: Градска управа града Краљева,
Одељења за општу управу, Трг Јована
Сарића 1, са назнаком: „За оглас“.

Обука за
активно
тражење
посла
07.03.2012. | Број 455 |
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Крушевац

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Мајке Југовића 3
тел. 037/445-180

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
друштвеног или природног смера, да
кандидат активно зна један страни
језик, најмање 5 година радног искуства у струци. Докази који се прилажу
уз пријаву на конкурс (у оригиналу или
оверена фотокопија): диплома о стручној спреми, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак за
кривична дела која се гоне по службеној
дужности, лекарско уверење о општој
здравственој способности. Пријаве на
конкурс са радном биографијом и доказима о испуњености услова слати на
наведену адресу, са назнаком: „Конкурс
за именовање директора Туристичке
организације града Крушевца“.

Лесковац

МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У
ЛЕСКОВЦУ

рије од 6 месеци); уверење основног и
вишег суда да се против кандидата не
води кривични поступак за дела која се
гоне по службеној дужности (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге венчаних (за кандидаткињу женског
пола која је закључила брак); оверену
копију радне књижице (од стр. 1-6, не
старије од 6 месеци); попуњен упитник о подацима кандидата (добија се у
Полицијској управи у Лесковцу, у канцеларији бр. 39). Пријаве на конкурс
кандидати подносе Полицијској управи у Лесковцу-Одељење за логистику,
Лесковац, Косте Стаменковића 1.

Ниш

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
18252 Мерошина
тел. 018/4892-034

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; положен
испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства
у струци; држављанство Републике
Србије; општа здравствена способност;
неосуђиваност за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које кандидата чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

16000 Лесковац

Писарница и архива у
полицијској станици у
Власотинцу
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин
Републике Србије, са пребивалиштем, односно боравиштем у Републици
Србији; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да има прописану стручну спрему-IV степен, да
није осуђиван због кривичних дела за
које се гони по службеној дужности
или против кога се води кривични поступак за такво кривично дело; да није
осуђиван на безусловну казну затвора
у трајању дужем од 3 месеца и да му
служба у државном органу или правном лицу са јавним овлашћењима није
престала због тешке повреде службене дужности правоснажном одлуком
надлежног органа, да испуњава друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству. Уз пријаву на
конкурс приложити: оригинал извода
из матичне књиге рођених, оригинал
уверења о држављанству Републике
Србије-не старије од 6 месеци; оверену копију дипломе о стеченом степену
стручне спреме; доказ о здравственој
способности (лекарско уверење, не ста-
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Партизанска бб

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и најмање
5 година радног искуства у струци. Уз
пријаву доставити: диплому о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству; потврду о радном искуству у струци; програм рада за мандатни период;
доказ о општој здравственој способности; доказ да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну
затвора у трајању дужем од 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за пријаву је 15 дана.

Нови Пазар

ОПШТИНСКА УПРАВА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 7
тел. 020/811-035

1. Инспектор наплате
2. Радник на пословима
буџетске инспекције
3. Радник на пословима
курира
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 48/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат
мора да испуњава и следеће услове: за
радно место под бр. 1: висока стручна спрема, правног или економског
смера, једна година радног искуства,
познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима
државне управе; за радно место под
бр. 2: висока стручна спрема, правног
или економског смера, једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе; за радно место под бр. 3:
средња стручна спрема, друштвеног
или другог смера, положен возачки
испит „Б“ категорије, са или без радног искуства. Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања. Одлука о избору
пријављених кандидата извршиће се у
року од 15 дана од дана истека рока за
пријављивање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова огласа достављају
се начелнику Општинске управе Тутин.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Нови Сад

ЈКП „БЕЛИЛО“

21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1
тел. 021/6853-019

Извршилац за
послове одржавања
електроинсталација
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
електротехничког смера; пет година радног искуства; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; уверење да кандидат није под
истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за
које је прописана казна затвора; доказ
о здравственој способности; краћа биографија.
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Програми
приправништва –
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
„ИНГ. ИВАН ПЕРИШИЋ“
знање
у пракси

Администрација и управа

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Пожаревац

Бечеј, Герберових 56

Секретар месне заједнице
на период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
држављанство Републике Србије; радно искуство на управним, организационим и сличним пословима у трајању од
најмање 4 године; да кандидат није
под истрагом; да против њега није
подигнута оптужница која је ступила
на правну снагу за кривична дела за
која се гони по службеној дужности и
да није кажњаван за кривична дела по
службеној дужности; активно знање
мађарског језика; да је кандидат становник наведене месне заједнице. Уз
пријаву на оглас доставити следећу
документацију: уверење о држављанству; оригинал или оверену фотокопију
дипломе; уверење о радном искуству
или оверену фотокопију радне књижице; уверење из казнене евиденције
да кандидат није кажњаван; уверење
да против кандидата није подигнута
оптужница. Рок за пријављивање је 15
дана. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Шанса за
младе

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124

Шанса
за младе
Сарадник за развој и

12000 Пожаревац, Житни трг 1

Управни послови у области
урбанизма, грађевинарства
и стамбених односаприправник

пројекте

за рад у Општинској управи у Одељењу
за привредни и економски развој
и дијаспору у Великом Градиштуприправник

Школа је знање,
посао је занат

за рад у Одељењу за урбанизам,
стамбено-комуналне и имовинскоправне послове Општинске управе
Општине Велико Градиште

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са завршеним факултетом организационих наука и слично; изражена
способност за управљање пројектима;
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњаменаџерске способности. Кандидати
вају услове из чл. 6 Закона о радним
поред доказа о испуњавању услова
односима у државним органима („Служнаведених у огласу, треба да поднесу
бени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91 и
доказе о испуњавању
услова прописаОбуке
и субвенције
(за запошљавање)
39/2001), а за предвиђено
радно место,
них
чланом
6
Закона
о
радним односипоред познавања рада на рачунару и
ма у државним органима. Уз пријаву
енглеског језика, морају имати високу
са биографијом подносе се следећа
стручну спрему - VII степен, одговадокумента, у оригиналу или у оверајућег друштвеног смера. Кандидат је
реној фотокопији: диплома којом се
обавезан да по истеку приправничког
потврђује стручна спрема; радна књистажа положи испит за рад у државним
жица; уверење о држављанству Репуорганима. Оглас је отворен 8 дана од
блике Србије (не старије од шест меседана објављивања. Непотпуне и неблаци), извод из матичне књиге рођених
говремене пријаве неће бити разматране.
(издат на наовом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у
Дактилограф
„Службеном гласнику РС“, бр. 20/09);
за рад у Општинском јавном
уверење о здравственом стању (не стаправобранилаштву при Општинској
рије од шест месеци); уверење Полиуправи Општине Велико Градиште
цијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњазатвора од најмање шест месеци или за
вају услове из чл. 6 Закона о радним
кажњиво дело које га чини неподобним
односима у државним органима („Служза обављање послова у државном оргабени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91 и
ну (издато након објављивања овог
39/2001), а за предвиђено радно место,
огласа). Приправнички стаж за припоред познавања рада на рачунару, да
правника са високом стручном спремом
поседују IА класу, као и најмање десетраје 12 месеци. Рок за подношење
тогодишње радно искуство на истим и
пријава је осам дана од дана објављисличним пословима и најмање средњу
вања огласа. Пријаве уз које нису пристручну спрему - IV степен, одговаложени сви потребни докази, у оригирајућег смера. Кандидат мора иманалу или у фотокопији овереној у суду
ти положен државни испит за рад у
или општини, као и непотпуне, неудржавним органима. Оглас је отворен
редне и неблаговремене пријаве неће
8 дана од дана објављивања. Непотпусе разматрати. Пријаве се подносе на
не и неблаговремене пријаве неће бити
адресу: Општинска управа Општине
разматране.
Велико Градиште (начелнику Општинске управе), 12220 Велико Градиште,
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведеЖитни трг 1, са назнаком: „За оглас“.
ну адресу.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
клијената
ОПШТИНСКА
ВАШЕУПРАВА
ЗАХТЕВЕ
21235 Темерин

Ликвидатор

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, економског смера или стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне
студије), односно на студијама у трајању
до три године; положен стручни испит за
рад у државним органима; 1 година радног искуства. Кандидат треба да испуњава
услове за пријем у радни однос предвиђене Законом и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи: да је држављанин РС; да је пунолетан; 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.
Непотпуне и неблаговремене молбе неће
се разматрати. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе Темерин.

Национална служба
за запошљавање

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
Бесплатна публикација о запошљавању
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Су б о т и ц а

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

Буџетски инспектор
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског смера, са најмање пет
година радног искуства у струци, положен стручни испит, познавање рада на
рачунару.

Порески инспектор
канцеларијске контроле
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
правног или економског смера, са најмање 1 годином радног искуства, положен стручни испит, познавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Поред горенаведених 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 Суботица - 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.

орност
Национална служба
за запошљавање
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УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
друштвеног смера; звање: 1) радно искуство 3 године - виши стручни
сарадник или 2) радно искуство 1 година - стручни сарадник.

Ужице

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ“

31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-675

Сменски радник за
одржавање спортске хале у
Ариљу и дежурство (домар)
на одређено време од 6 месеци

Опис радног места: управљање и одржавање грејног, вентилационог, водоводног и електро система и опреме у
објекту; старање о одржавању и поштовању кућног реда и хигијене; рад на
билетарници; одржавање дворишта и
паркинга спортске хале и други послови по налогу непосредног руководиоца
и директора.
УСЛОВИ: средња или нижа стручна
спрема-IV или III степен, машинске,
браварске, електро струке; 3 године
радног искуства у струци, предвиђен
је пробни рад у трајању од 6 месеци.
Уз писмену пријаву приложити: фотокопију радне књижице и фотокопију
дипломе. Пријаве са прилозима шаљу
се поштом, у затвореним ковертама, на
горенаведену адресу или достављају
лично у канцеларију бр. 1, сваког радног дана од 07,30 до 14,30 часова.

Ваљево

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/72-760

Послови укњижбе и
евиденције непокретности

у Одељењу за привреду и имовинскоправне послове

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
правног смера, положен стручни испит;
звање: 1) радно искуство 3 године виши стручни сарадник или 2) радно
искуство 1 година - стручни сарадник.

Стручни послови из области
геодезије
у Одељењу за привреду и имовинскоправне послове

Систем администратор

у Одељењу за општу управу и друштвене
делатности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
информатика и менаџмент; звање:
1) радно искуство 5 година - самостални стручни сарадник или 2) радно
искуство 3 године - виши сарадник или
3) радно искуство 1 година - стручни
сарадник.

Стручни послови општинског
већа
у Служби за послове општинског већа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
друштвени факултет; звање: 1) радно
искуство 5 година - самостални стручни сарадник или 2) радно искуство 3
године - виши стручни сарадник или
3) радно искуство 1 година - стручни
сарадник.

Порески контролор

у Одељењу за буџет и финансије

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског смера; звање: 1) радно искуство 3 године - виши стручни
сарадник или 2) радно искуство 1 година - стручни сарадник.

Порески евидентичар

у Одељењу за буџет и финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског смера; звање: 1) радно искуство 3 године - виши стручни
сарадник или 2) радно искуство 1 година - стручни сарадник.
ОСТАЛО: Поред горенаведених услова,
кандидат треба да испуњава услове из
члана 6 Закона о радним односима у
државним органима. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити
у писаном облику, на горенаведену
адресу. Пријаве преко интернета неће
се разматрати.

Национална служба за

УСЛОВИ: VI степен стручне спрезапошљавање
ме, геодетске струке; звање: 1) радно искуство 3 године - виши стручни
Преквалификације
сарадник или 2) радно искуство 1 годиСАЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА доквалификације
на - стручни сарадник.

Управно-правни послови
приватног предузетништва
у Одељењу за привреду и имовинскоправне послове

Стекните
Први утисак је
конкурентску
предност најважнији –

будите
свих
Национална служба за запошљавањеиспред
• www.nsz.gov.rs

ЊА

Администрација и управа / Трговина и услуге

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Оглас објављен 29.02.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља се у делу назива послодавца,
где уместо: Општинска управа за
друштвене делатности, финансијске, имовинске и инспекцијске
послове, треба да стоји: Градска
управа за друштвене делатности,
финансијске, имовинске и инспекцијске послове. У осталом делу
оглас је непромењен.

Трговина и услуге
ФИМ-ИНЖЕЊЕРСКИ
МЕНАЏМЕНТ ДОО

11000 Београд
Боре Костића Велемајстора 27
тел. 011/2652-076
е-mail: оffice@fim.rs

Стенограф

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме
у наведеном занимању; знање рада
на рачунару; знање енглеског језикасредњи ниво. Оглас је отворен до попуне радног места.

DELTA GENERALI
ОSIGURANJE АDО

Врање

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
17510 Владичин Хан
Градимира Михајловића 1а
тел. 017/473-976

Први утисак је

Водитељ случаја
најважнији –

будите
испред свих

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
социјални радник, једна година радног
искуства, познавање рада на рачунару
и положен стручни испит. Уз пријаву
на оглас кандидат је дужан да достави исправе и доказе (оверене фотокопије) о испуњавању прописаних услова из чл. 24-29 Закона о раду и овог
огласа. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“.

11070 Нови Београд
Милентија Поповића 76

Консултант за животна
осигурања
на одређено време од 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне
спреме у било ком занимању; 1 година радног искуства у продаји роба
и услуга; знање рада на рачунару;
возачка дозвола „Б“ категорије; знање
енглеског језика на средњем нивоу.
Радне биографије слати на е-mail:
sladjana.milovanovic@deltagenerali.rs.

ДОО „ВУК КАРАЏИЋ“

Унапредите
своје
пословање

11000 Београд, Новопазарска 14
е-mail: kadrovska.lumini@gmail.com

Пословни секретар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме у било ком занимању; радно искуство 12 месеци; CV и пропратно
писмо послати на латиници, са назнаком: „За пословног секретара“; основна информатичка обука; енглески језик
средњи ниво.

Комерцијалиста
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме у било ком занимању; комерцијалиста ће радити са правним лицима, а не теренску комерцијалу. Од
примљених ће бити одабрани менаџери продаје. CV и пропратно писмо, са
назнаком: „За радно место комерцијалисте“ написати на латиници; возачка дозвола „Б“ категорије; основна
информатичка обука.
ОСТАЛО: Фирма је из Хрватске и бави
се производњом и продајом парфема.
Оглас је отворен до попуне радних места.

„ЂАК“ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Милана Решетар 5
e-mail: jelenavasilijevic@djaksport.com

18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 72
тел. 018/4264-000

Пословођа продавнице

Књиговезац

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
друштвеног смера; пожељно радно
искуство у продаји; знање енглеског
језика-почетни или средњи ниво и
знање рада на рачунару.

на одређено време од 3 месеца

Обуке и субвенције
за запошљавање

„ЛУМИНИ“ ДОО

УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме, најмање 5 година радног искуства. Уз пријаву доставити: радну биографију; диплому; извод из матичне
књиге рођених; уверење о незапослености које издаје Национална служба
за запошљавање.

Типо машиниста

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне
спреме, најмање 5 година радног искуства. Уз пријаву доставити: радну биографију; диплому; извод из матичне
књиге рођених; уверење о незапослености које издаје Национална служба
за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању

за рад у Крагујевцу, на одређено време
3 месеца

Продавац

за рад у Крагујевцу, на одређено време
3 месеца
6 извршилаца

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне
спреме, трговинске струке; пожељно радно искуство у продаји; знање
енглеског језика-почетни или средњи
ниво и знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Лица заинтересована за радна места треба да пошаљу CV на e-mail:
jelenavasilijevic@djaksport.com, најкасније до 15.03.2012. године.
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ИМПЕРИЈА КЊИГА

34000 Крагујевац, Дедиње 65
е-mail: imperijaknjiga@gmail.com

Рок за пријаву је 31.05.2012. године. Пријаве се могу слати и мејлом на
адресу: predrag.k@prometej.cо.rs.

Комерцијалиста на терену
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без
обзира на занимање; теренски рад;
возачка дозвола „Б“ категорије. Лица
заинтересована за радно место треба
да пошаљу CV најкасније до 21.03.2012.
године, на е-mail: imperijaknjiga@gmail.
com.

„INCOM TRADING“ DОО

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

Комерцијалиста

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“.

ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКО
ШТАМПАРСКУ ДЕЛАТНОСТ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ИП „ПАНОНИЈА“
Рума, Главна 64
тел. 063/8575-798

Комерцијалиста на терену

15 извршилаца - Београд, Ужице,
Крагујевац, Ваљево, Шабац, Чачак,
Аранђеловац, Вршац, Суботица, Нови Сад

Опис посла: продаја књига на терену.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне
спреме, без обзира на врсту школе;
возачка дозвола „Б“ категорије; радно
искуство није неопходно; пробни рад 3
месеца; поседовање сопственог возила; послодавац надокнађује трошкове
за теренски рад. Конкурс је отворен
до 30.03.2012. године. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефон, лицу за контакт:
Киук Душану.

ФИТ ФОРМ

18000 Ниш, Томе Роксандића 4/2
тел. 018/214-047

Сарадник за комерцијалу,
продају и промоције

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 021/422-245

Аквизитер

на одређено време до годину дана, на
подручју града Смедерева
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
пробни рад до 3 месеца, поседовање
возачке „Б“ категорије, теренски рад.
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24000 Суботица, Магнетна поља 6
тел. 024/665-115

Извршилац на пословима
финансијског контролинга
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани економиста, смер финансије, искуство од најмање 2 године на
пословима контролинга, познавање
MRS и MSFI, обавезно знање енглеског
језика, познавање рада на рачунару у
програмима МS Оffice пакета, пожељно
је познавање SAP програма, способност
за тимски рад, динамичност, спремност
за учење, жеља за професионалним
усавршавањем. АТБ „Север“ доо Суботица нуди могућност усавршавања
у струци, напредовања у каријери и
добре услове за рад. Пријаве са биографијом (CV) и фотокопијом дипломе
доставити најкасније до 15.03.2012.
године, на адресу: АТБ „Север“ доо
Суботица, кадровско-правни и општи
послови, 24000 Суботица, Магнетна
поља 6 или на е-mail: аnа.skenderovic@
rs.аtb-motors.com. За ближе информације заинтересовани се могу јавити
на бројеве телефона: 024/665-115 или
024/665-119.

Грађевинарство
и индустрија

УСЛОВИ: средња стручна спрема (универзитет се сматра предношћу); познавање рада на рачунару; способност за
индивидуални и тимски рад; иницијатива, предузетништво и амбициозност
су предност. Пријаве слати на е-mail:
gotopwоrk@gmail.com.

„NTC PROPERTY“ DОО

„ГАБРИЋ КОНСТРУКЦИЈЕ“
ДОО

УСЛОВИ: грађевински лимар, познавање рада са лименим крововима и
олуцима. Пријаве слати на е-mail: milos.
radic84@gmail.com, до 31.03.2012.
године.

24000 Суботица, Јована Микића 207
тел. 024/552-889

Бравар-варилац

ИЗДАВАЧКА КУЋА
„ПРОМЕТЕЈ“ ДОО

АТБ „СЕВЕР“ ДОО

на одређено време од 3 месеца, као
период пробног рада
5 извршилаца

УСЛОВИ: лице без обзира на врсту и
степен стручне спреме, са 12 месеци
радног искуства у металској струци.
Заинтересовани кандидати треба да
се јаве на горенаведену адресу послодавца, радним данима, од 08,00 до
14,00 часова или на горенаведени број
телефона, особи за контакт: Мирјани
Гагрић. Рок за пријаву је до 24.03.2012.
године.

11070 Нови Београд
Омладинских бригада 102
тел. 011/228-31-39

Грађевински лимар

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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„TRANSVER INTERNATIONAL“ DОО

DОО „MILEX“

Електричар за испомоћ
при склапању и монтажи
соларних колектора на
подручју Суботице

Радник у производњиприпрема сировина за процес
производње

11000 Београд, Трг Николе Пашића 9/м
тел. 064/9858-213
e-mail: solar.zaposlenje.rs@gmail.com

са 50% радног времена, за радно
ангажовање по уговору о делу на период
од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
електричар, пробни рад 3 месеца. Радне биографије слати на e-mail: solar.
zaposlenje.rs@gmail.com. Рок за пријаву
је до 15.03.2012. године.

„GEOGIS & MAP“
АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
УСЛУГЕ
32000 Чачак, Рајићева 21
тел. 063/412-994, 032/221-578
e-mail: geogismap@sezampro.rs

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

ИСПРАВКА КОНКУРСА
„ПРВИ ПАРТИЗАН“ АД

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 031/563-064
Конкурс
објављен
29.02.2012.
године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: дипломирани инжењер информатике-приправник, на одређено време од 9 месеци-1 извршилац, тако
што уместо: 1 извршилац, треба да
стоји: 2 извршиоца; за радно место:
дипломирани инжењер машинства-приправник, на одређено време од 9 месеци-1 извршилац, уместо: 1 извршилац, треба да стоји: 7
извршилаца. У осталом делу конкурс је непромењен.

21201 Руменка, Руменачки пут бб
тел. 021/3101-131
е-mail: jovanka.milex@gmail.com

на одређено време 6 месеци, уз
могућност заснивања сталног радног
односа

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељно прехрамбеног или пољопривредног смера, возачка дозвола „Б“
категорије, пробни рад 6 месеци. Рок за
пријављивање је до 23.03.2012. године.

„VIS PROFESSIONAL“ DОО

21000 Нови Сад, Косте Миросављевића 7
e-mail: visprofesional@gmail.com

Технолог у производњи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен хемијско-технолошки факултет; познавање рада на рачунару;
положен возачки испит за „Б“ категорију; знање енглеског језика-средњи
ниво, пробни рад 3 месеца.

Mедицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

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

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

Опис посла: послови лекара специјалисте интервентног кардиолога.
УСЛОВИ: специјалиста кардиологије;
знање немачког језика-средњи ниво
(минимум Б1 ниво, пожељан Б2);
стручни испит; лиценца-пожељна; радно искуство: неопходно је да лекар зна
самостално да врши катетеризацију,
уградњу стентова, Ехо и осталу кардиолошку дијагностику.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и исхрана; основна плата 3.900 € бруто, а
повећава се у зависности од искуства
и вештине лекара (након договора са
послодавцем); дужина радног време-

Бесплатна публикација о запошљавању

на-8 часова дневно; рад у сменама;
ноћни рад; могу конкурисати и лекари
који су у пензији.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику (са
фотографијом, контакт подацима и
подацима о траженим искуствима и
знањима, пожељно је имати сертификат/уверење о положеном курсу
немачког језика); пропратно писмо на
немачком језику; фотокопија дипломе
медицинског факултета преведена на
немачки језик; фотокопија уверења о
положеном специјалистичком испиту
преведена на немачки језик.
Начин
конкурисања:
Документацију доставити поштом, на адресу:
Национална служба за запошљавање,
Одељење за посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са
назнаком: „За конкурс: кардиолог-СР
Немачка“. Некомплетне пријаве неће
бити разматране. Конкурс је отворен
до 30.04.2012. године.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КЛАДОВО
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Специјалиста радиотерапије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста; положен
специјалистички испит; лиценца за
лекаре; потребна најмање 1 година
радног искуства у струци. Обезбеђен
је смештај; скраћено радно време-30
сати недељно. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани
кандидати треба да се на горенаведени број телефона обрате особама за
контакт: Слађани Натошевић и Бојани
Скрлатовић.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

Директор

на мандатни период од 4 године

Заменик директора

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: I За директора и заменика
директора Опште болнице Пожаревац
може бити именовано лице које поред
законом прописаних општих услова,
испуњава и следеће посебне услове:
1. да има завршен медицински факултет и специјализацију из гране медицине из области здравствене заштите из
које Општа болница обавља делатност
и најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите након
положеног специјалистичког испита
07.03.2012. | Број 455 |

21

Медицина
или 2. да има завршен правни или економски факултет, завршену едукацију
из области здравственог менаџмента
и најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите.
II Уз пријаву на конкурс приложити:
1. диплому или оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском,
правном или економском факултету;
2. диплому или оверену фотокопију
дипломе о стеченом стручном називу
специјалисте (за кандидате под редним
бројем I/1); 3. потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите након положеног специјалистичког испита (за кандидате под редним
бројем I/1); 4. доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате под редним бројем
I/2); 5. потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите (за
кандидате под редним бројем I/2); 6.
уверење да се против кандидата не
води кривични поступак, као и да није
осуђиван за дела која га чине неподобним за обављање послова директора, односно заменика директора; 7.
уверење о држављанству Републике
Србије; 8. кратку биографију.
III Директор и заменик директора именују се на период од четири године.
IV Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве
са потребном документацијом и обавезном назнаком за које послове подносе пријаву, кандидати достављају
на адресу: Општа болница Пожаревац,
Братства и јединства 135, са назнаком:
„Конкурс за именовање директора и
заменика директора“.

ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ЦРКВА

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

Доктор медицине

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
положен стручни испит. Уз пријаву на
оглас доставити и доказе о испуњавању услова огласа, 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.
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ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС

21460 Врбас, Др Милана Чикића 4
тел. 021/7954-410

Лекар специјалиста
педијатрије

за рад у Служби гинекологије и
акушерства са неонатологијом

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста педијатрије-завршен
медицински факултет, положен стручни испит. Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији. Пријаве доставити
на наведену адресу, Служби за опште и
правне послове.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави
тел. 012/327-983

Оглас објављен 29.02.2012. године у публикацији „Послови“, за
радно место: доктор медицине, на одређено време, за рад у
Здравственој станици Шетоње,
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22300 Стара Пазова
е-mail: dzspazova@gmail.com

Доктор стоматологије

за рад у Служби стоматолошке
здравствене заштите, на одређено
време до повратка запослене са
специјализације

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет
и положен стручни испит; здравствена
способност за рад на радном местом са
повећаним ризиком према Акту о процени ризика; познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз
пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном стоматолошком
факултету; оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима
пружања здравствене заштите (уколико има радно искуство); кратку биографију.

подносе: оверену фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету;
оверену фотокопију потврде о завршеној специјализацији; оверену фотокопију потврде о положеном стручном
испиту; потврду о радном искуству
након положеног специјалистичког
испита на пословима пружања здравствене заштите (уколико има радно
искуство); кратку биографију.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Виши физиотерапеут

на одређено време ради замене
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
виша медицинска школа, смер виши
физиотерапеут;
положен
стручни
испит; радно искуство 12 месеци.

Сервирка

на одређено време по основу замене
одсутног радника

УСЛОВИ: II степен стручности, угоститељске струке-сервирка; положен
испит о основним знањима о хигијени
намирница и о личној хигијени; радно
искуство 12 месеци.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију; оверену фотокопију: дипломе
о завршеној школи; о положеном стручном испиту за вишег физиотерапеута, а
за сервирку положен испит о основним
знањима о хигијени намирница; извод
из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству и потврду да се против
лица не води судски поступак. Пријаве
са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Најкраћи пут
до посла

Специјалиста педијатрије

за рад у Служби за здравствену заштиту
деце, са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из области
педијатрије; општа здравствена способност; познавање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати уз пријаву

Сајмови
запошљавања

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

Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„ДИОНА“

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

11000 Београд, Сазонова 29
тел. 011/2422-119
е-mail: racunovodstvo@diona.rs

Доктор стоматологије

Медицинска сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,
медицинска сестра; 1 година радног
искуство (пожељно радно искуство
у хируршким областима); знање
енглеског језика (конверзација и
писање); знање рада на рачунару;
положен стручни испит. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

Опис послова: врши прве, поновне и
контролне прегледе; обавља превентивни рад у предузећима и са трудницама; врши систематске прегледе, анализира их и предузима даљи
здравствено-васпитни рад; обавља све
радње у дијагностиковању стоматолошких обољења; врши екстракцију зуба
са и без анестезије; врши компликовано вађење, инцизије апсцеса интраоралним путем, репозиција луксиране
мандибуле, лечење алвеолита; ради на
стручном оспособљавању стажера-специјализаната; обавља мање хируршке интервенције; самостално решава
дијагностику и терапеутску проблематику из области уста и зуба; поставља
дијагнозу и преузима терапију каријеса; поставља све врсте испуна; по потреби ради и уклањање старих протетских радова; обавља и друге послове
по налогу начелника службе коме је
одговоран за свој рад.

Стекните
ДОМ ЗДРАВЉА РАЖАЊконкурентску
37215 Ражањ, Партизанска 145
предност
Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине са положеним стручним испитом и најмање 5
година радног стажа у области здравствене заштите; доктор стоматологије
са положеним стручним испитом и најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите; доктор медицине
специјалиста из гране медицине која је
делатност дома здравља са најмање 5
година радног стажа у области здравствене заштите; доктор стоматологије
специјалиста из гране стоматологије
која је делатност дома здравља са најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите; дипломирани
правник или дипломирани економиста
са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента са 5 година
радног стажа у области здравствене
заштите; општа здравствена способност (доказ доставља само изабрани
кандидат); стручна и организаторска
способност; да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за обављање функције директора. Уз пријаву доставити: личну и
радну биографију; доказ о стручној
спреми; доказ о положеном стручном
испиту; доказ о радном стажу и радном
искуству на одговарајућим пословима;
доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (само за
дипломиране правнике и дипломиране
економисте); доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за обављање функције
директора. Све доказе доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок
за пријаву је 15 дана.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
стоматолошки факултет. Кандидати су
обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за доктора стоматологије; фотокопију дозволе за рад-лиценцу издату
од надлежне стоматолошке коморе
(ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу); доказ о радном искуству у струци-најмање годину
дана, након положеног стручног испита
на пословима пружања стоматолошке
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
фотокопију личне карте; уверење да
нису осуђивани (уверење МУП-а) и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење суда); уверење
Националне службе за запошљавање
да се налазе на евиденцији лица која
траже запослење; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном.

Обука за активно
тражење посла

Сарадник за здравствену
статистику
Опис послова: прикупља и припрема
потребне податке за израду анализа из
појединих области здравствене делатности, из здравствене статистике, из
организације здравствене службе и
планирања здравствене заштите; обавља и друге послове по налогу начелника и главне сестре службе којима
одговара за свој рад.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА УСЛОВИ:
МАЛИ
IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа, знање рада
на рачунару-познавање Office пакета
БИЗНИС
и Интернета, положен стручни испит.

Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати су обавезни да уз пријаву
са биографијом доставе: фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству у струци након
положеног стручног испита (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте;
уверење да нису осуђивани
(уверење
Обука
за
МУП-а) и уверење да се против њих
активно
не води кривични поступак (уверење
тражење
суда); фотокопију дозволе
за радлиценцу издату од надлежне
коморе
посла
(ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу); уверење Националне службе за запошљавање да се
налазе на евиденцији лица која траже
запослење; кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са непотпуном
документацијом или које нису у складу
са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Одлука о
избору кандидата биће објављена на
огласној табли поред писарнице Дома
здравља, Краљице Јелене 22, Београд.
Пријаве слати поштом, на адресу: Дом
здравља Раковица, 11090 Београд,
Краљице Јелене 22, са назнаком: „За
оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља.

Посао се не чека,
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса
07.03.2012. | Број 455 |
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Наука и образовање

Наука и образовање

ПРВА БЕОГРАДСКА
ГИМНАЗИЈА

Београ д

11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/629-321

ОШ „СВЕТИ САВА“

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

У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима;
3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара
заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно
понашање;
4) има држављанство Републике
Србије.
Када се образовно-васпитни рад
остварује на језику националне
мањине, осим услова из става 1 овог
члана, лице мора да има и доказ о
знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре
закључења уговора о раду. Доказ из
става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос
ако се у току радног односа утврди
да не испуњава услове из ст. 1 и 2
овог члана или
ако одбије
да се подОбука
за
вргне лекарском
прегледу
у надлежактивно
ној здравственој
установи.
тражење
посла
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Врчин, 29. новембра 15
тел. 011/8053-467

Наставник српског језика и
књижевност

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Спремачица

на одређено време до повратка
запосленог са боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена осмогодишња школа. Школа
прибавља доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених;
уверење да кандидат није осуђиван.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности подноси се пре закључивања
уговора о раду. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„РАКОВИЦА“
11000 Београд, Хасанагинице 8

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
одговарајућа стручна спрема предвиђена Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Благајник
УСЛОВИ: средња економска школа или
гимназија.
ОСТАЛО: Пријаве са доказом о стручној спреми и држављанству Републике
Србије доставити секретаријату школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ „РУДОВЦИ“

11566 Рудовци
Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Наставник енглеског језика
у матичној школи и издвојеним
одељењима Трбушница, Крушевица,
Мали Црљени и Пркосава

Професор економске групе
предмета

Наставник математике

Професор математике

Наставник физике

са 57% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање,
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима,
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање шест
месеци или није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала,
држављанство Републике Србије. Рок
за пријављивање је осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе. Уз пријаву на оглас
приложити: оверен препис дипломе о
стеченој стручној спреми и уверење
о држављанству. Лекарско уверење
се прилаже пре закључења уговора
о раду, а уверење да кандидат није
осуђиван
правоснажном
пресудом за
Друштвена
одговорност
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и
ПРИОРИТЕТИ
У Неблаговаспитања
прибавља школа.
времене
и непотпуне пријаве неће се
ЗАПОШЉАВАЊУ
узети у разматрање.

за 56% радног времена

за 30% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати
испуњавају све услове прописане Законом о основама система образовања
и васпитања, Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Рудовци“. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и доказ о поседовању држављанства Републике Србије.
Пријаве са назнаком: „За конкурс“ доставити на горенаведену адресу школе.
Ближе информације могу се добити
код секретара школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 4
тел. 011/2607-200

Наставник енглеског језика
Наставник српског језика и
књижевности
са 40% радног времена

Наставник руског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником
о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених
и краћу биографију. Изабрани кандидат дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије од 6
месеци). За изабраног кандидата школа прибавља по службеној дужности
доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима кандидата
који уђу у ужи избор, врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

11000 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-745
е-mail: оscrnjanski@gmail.com

Наставник хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
хемијски факултет, дипломирани хемичар. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; уверење да против њих није покренута
истрага.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ФАРМАЦЕУТСКО
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА
ШКОЛА
11000 Београд, Донска 27-29
тел. 011/3047-812, 3047-814

Наставник основа клиничке
медицине

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

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном
месту прописане чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), а у складу са Правилником о врсти образовања наставника
који остварују план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар,
физиотерапеутски техничар и масер;
одговарајуће образовање: VII/2, VII/1
степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста физикалне медицине
и рехабилитације; доктор медицине,
специјалиста опште медицине, доктор
медицине, специјалиста интерне медицине, доктор медицине (на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године) или 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.

Наставник патологије

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, до 31.08.2012. године, са
10% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном
месту прописане чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), а у складу са Правилником о врсти и стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; одговарајуће образовање: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста за патолошку анатомију;
доктор медицине; на основним студијама од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије),
у складу
са ЗакоНационална
служба
ном о високом
(„Сл. глаза образовању
запошљавање
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник масаже (вежбе)
и физикалне терапије са
балнеоклиматологијом (блок
настава)

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

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном
месту прописане Правилником о врсти
образовања наставника који остварују
план и програм огледа за образовне
профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски
техничар и масер; виши физиотерапеутски техничар или лице које испуњава
услове прописане чл. 8 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011): лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне струковне студије).

Наставник фармацеутске
технологије (теорија, вежбе,
блок настава)

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном
месту прописане чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), а у складу са Правилником о врсти образовања наставника
који остварују план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар,
физиотерапеутски техничар и масер;
одговарајуће образовање: VII/2, VII/1
степен стручне спреме, дипломирани
фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије, дипломирани фармацеут; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године или 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.
46/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године.

Наставник фармакогнозије
(теоријска настава, вежбе,
блок настава)
на одређеноСАЈМОВИ
време до повратка
одсутног
ЗАПОШЉАВАЊА
запосленог, са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које испуњава услове
за рад на наведеном радном месту прописане чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
07.03.2012. | Број 455 |
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гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а у
складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама; одговарајуће образовање:
VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, специјалиста за
контролу лековитог биља, дипломирани фармацеут; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или 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.

Наставник козметологије
(блок настава)

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, са 20% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном
месту прописане чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовањ и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама;
одговарајуће образовање: VII/2, VII/1
степен стручне спреме, дипломирани
фармацеут, специјалиста козметолог,
дипломирани фармацеут; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године или на студијама другог
степена (мастер академске студије,
специјалистичке 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.

Наставник предузетништва
на одређено време до 31.08.2012.
године, са 30% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном
месту прописане чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; одговарајуће образовање: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста или дипломирани инжењер
организације рада; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао
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високо образовање до 10. септембра
2005. године или на студијама другог
степена (мастер академске студије,
специјалистичке 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ
о врсти и степену стручне спреме, уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, уверење о
општој здравственој способности, тј.
лекарско уверење. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, а уверење о
неосуђиваности прибавља установа по
службеној дужности. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за
запошљавање. Пријаву са овереним
доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу.

собности кандидата за рад са ученицима за наведено радно место извршиће
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Правноваљаним доказом о
испуњењу општих и посебних услова
конкурса сматра се подношење оригинала или оверене фотокопије исправе,
уверења или другог документа. Достављено уверење о држављанству не сме
бити старије од шест месеци у односу
на дан објављивања конкурса. Директор доноси одлуку о избору кандидата
у року од осам дана од дана добијања
мишљења органа управљања, а након
спроведеног поступка одлучивања, у
складу са Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“
11409 Ковачевац
тел/факс: 011/8213-207

ОШ „ПОСАВСКИ
ПАРТИЗАНИ“

11500 Обреновац, Светог Саве 2
тел. 011/8721-131

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и
посебне услове: одговарајуће образовање - високо образовање у наведеном
занимању стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије)
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање у наведеном занимању. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси:
доказ да има одговарајуће образовање,
доказ да има држављанство Републике Србије и извод из матичне књиге
рођених. У пријави на конкурс обавезно написати адресу и контакт телефон.
Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Доказ о здравственој способности подноси се пре закључења уговора
о раду. Проверу психофизичких спо-

У огласу објављеном 29.02.2012.
године у публикацији „Послови“, за радно место: директор, на
период од 4 године, техничком
грешком је изостављено да се исти
ПОНОВО оглашава.

ОШ „ВОЈВОДА ПУТНИК“

11234 Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-139

Наставник српског језика
Наставник српског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика и
књижевности (чл. 3 став 1 тачка 1
Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у
основној школи), VII/1 степен стручне
спреме, завршен филолошки факултет;
да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о
здравственој способности; уверење о
неосуђиваности. Уверење о некажњавању прибавља школа службеним
путем. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“

11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

Наставник информатике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
одговарајућег занимања; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми;
оверену фотокопију стручног испиталиценце, уколико кандидат има лиценцу; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Редовни професор за ужу
научну област Трговинско
пословање
Доцент за ужу научну област
Зоохигијена и здравствена
заштита домаћих и гајених
животиња
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Фитопатологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Сарадник у настави за ужу
научну област Теоријска
економија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне студије на
Економском факултету, смерови: Економска анализа и политика, Међународна економија и спољна политика, са
укупном просечном оценом 08,00, уписан мастер на Економском факултету,
смерови Економска анализа и политика, Пословно управљање, Међународна економија и спољна трговина.

одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом
- документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од 6 месеци),
достављају се на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ
ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
„ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“
11080 Земун, Цара Душана 143
тел. 011/2198-611

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дефектолошка оспособљеност.

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
угоститељске струке-КВ кувар.
ОСТАЛО: Сви кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом
о раду, чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о организацији рада и
систематизацији радних места у школи. Кандидат под тачком 1 треба да
испуњава и услове из члана 121 Закона
о основама система образовања и васпитања и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
настави у стручним школама. Кандидати уз пријаву прилажу: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених и уверење суда
да нису под истрагом (могу оверене
фотокопије). Документа не смеју бити
старија од 6 месеци. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом факултета и Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве на конкурс, са
доказима о испуњености услова (биографија, списак радова, диплома о
Бесплатна публикација о запошљавању

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

ОШ „МЛАДОСТ“

11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник хемије

са 8 сати радног времена, на одређено
време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, према
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о стручној спреми наставника
и стручних сарадника за рад у основној
школи; да кандидат испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
о чему треба да достави одговарајуће
доказе, на горенаведену адресу.

ОШ „МИЛАН РАКИЋ“

11070 Нови Београд, Војвођанска 62
тел. 011/1768-192, 3017-479

Наставник изборног
предмета информатика и
рачунарство
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор информатике, професор
информатике у образовању, професор
информатике и техничког образовања,
дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне
информатике, дипломирани инжењер
електротехнике за рачунарску технику
и информатику, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани инжењер организације
рада, смер кибернетски, дипломирани инжење организације за информационе системе, дипломирани инжењер
за информационе системе, дипломирани инжењер организационих наука
- одсек за информационе системе, дипломирани економиста за економику,
статистику и информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани
инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике, дипломирани инжењер електронике, професор технике и информатике, професор
техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства,
дипломирани инжењер менаџмента
за информационо-управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике, лица која су на
основним студијама имала најмање 4
семестра информатичких предмета.
Уз пријаву доставити доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци, оверена фотокопија) и извод
из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са холограмом
(оверена фотокопија). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученици07.03.2012. | Број 455 |
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ма се подноси пре закључења уговора
о раду. Школа прибавља 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.
Кандидати који доставе благовремено
потпуну документацију и испуњавају
услове огласа, подлежу претходној
провери психофизичких способности за
рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О термину провере кандидати ће
бити накнадно обавештени. Пријаве
са биографијом и траженим доказима
о испуњавању услова огласа доставити
на наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс за наставника“.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ

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

Уметнички сарадник за
уметничку област Глума,
наставни предмет: Глума
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
факултет драмских уметности, дипломирани позоришни и радио редитељ,
као и други услови за избор сарадника
предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

Асистент за научну област
Менаџмент и продукција
позоришта, радија и културе,
наставни предмети: Радио
продукција, Маркетинг
радија, Основи радио
продукције, Историја радио
продукције и Креативна
радио продукција
на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
магистар наука о драмским уметностима из области продукције драмских
уметности и медија, као и други услови
за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
ФДУ.

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
факултет драмских уметности, дипломирани позоришни и радио редитељ,
као и други услови за избор наставника
предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ“
11080 Земун, Аутопут 18
тел/факс: 011/260-0-667, 301-83-45

Професор српског језика и
књижевности

са 78% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању, у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008 и 5/2011).

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава
услове из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз
пријаву са кратком биографијом кандидат је дужан да поднесе оверене
фотокопије доказа о стручној спреми
и држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених.
Проверу психофизичких способности
кандидата за радно место под бр. 1
врши организација за запошљавање.
Пријаве доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана. Неуредне, непотпуне и
неблаговремено поднете пријаве неће
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 67
тел. 011/3027-600

Доцент или ванредни
професор за управноправну
ужу научну област, предмет:
Управно право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 64 став 5 и став 7
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10) и чланом 102
Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Асистент за међународно
правну ужу научну област,
предмет: Увод у право
европских интеграција
(поновни избор)
на одређено време од 3 године

Асистент за пословноправну
ужу научну област, предмети:
Међународно трговинско
право и арбитражно право
(поновни избор)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник; студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00
или академски назив магистра наука из
научне области за коју се бира. Избор
се врши у складу са чланом 72 став 1
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10) и чланом 106
и 132 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о
држављанству) подносе се Правном
факултету, на наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ
ПИНКИ“
11273 Батајница
Пуковника Миленка Павловића 7а
тел/факс: 011/7870-077
e-mail: оs.bppinki@оpen.telekom.rs
www.оspinkibatajnica.znanje.info

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник математике
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове за заснивање радног
односа предвиђене законом и посебне
услове утврђене Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи и Правилником о систематизацији радних места у ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“
Батајница. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, доказ о држављанству, лекарско уверење (предаје се пре
закључења уговора о раду). Уколико
кандидати не доставе документацију у
предвиђеном року или не доставе сва
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потребна документа, односно њихове пријаве буду неблаговремене или
непотпуне, неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на горенаведени број
телефона.

ШЕСТА БЕОГРАДСКА
ГИМНАЗИЈА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА“

Директор

Васпитач

11000 Београд, Милана Ракића 33
тел. 011/2411-734

на мандатни период од 4 године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање
ванредног професора
за ужу научну област,
односно уметничку област
Архитектонско пројектовање
и савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на
одређено време од пет година

Наставник у звање
ванредног професора за ужу
научну, односно уметничку
област Архитектонско
конструктерство
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од пет
година

Наставник у звање
ванредног професора за ужу
научну, односно уметничку
област Архитектонске
конструкције, материјали и
физика
зграда одговорност
Друштвена
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од пет
година ПРИОРИТЕТИ У

ЗАПОШЉАВАЊУ

Наставник у звање доцента
за ужу научну област
Технологија грађења,
инсталације и менаџмент

на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од пет
година

УСЛОВИ: Општи и посебни условиНационална
предвиђенислужба
су чланом 65 Закона
о високом
образовању („Сл. гласник
за запошљавање
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/2010), Статутом
Универзитета у Београду („Гласник
УБ“, бр. 131/06) и Статутом Факултета
(„Сл. билтен АФ“, бр. 80/08 и 84/2010)
и Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05 и 61/05). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене
копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, списак радова
и остала пратећа документација) доставити на наведену адресу Факултета,
са назнаком: „За конкурс“, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8 став 2
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).
За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова
утврђених законом испуњава и следеће прописане услове: наставник или
стручни сарадник који је стекао одговарајуће високо образовање из члана
8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или наставник или
стручни сарадник који је стекао високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005.
године; да наставник, педагог или психолог школе поседује дозволе за рад
(лиценце); најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговаНационална служба
рајућег образовања; обука и положен
за запошљавање
испит за директора школе. Кандидат
уз пријаву на конкурс подноси: оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старије од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, потврду да има најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања;
биографске податке са прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса слати
на адресу Гимназије, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве
неће бити
разматране. УчесниШанса
за младе
ци конкурса биће обавештени о резултатима конкурса у року од 8 дана од
дана доношења одлуке о избору.

Бесплатна публикација о запошљавању

Школа је знање,
посао је занат

11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462
на одређено време до повратка
запослене са функције директора
установе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
високо образовање (стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске судије, специјалистичке струковне
студије - у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005.
године) или VII степен стручне спреме,
високо образовање (стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године - у складу са Законом
о високом образовању, до 10.09.2005.
године) или VII степен стручне спреме,
високо образовање (стечено на студијама првог степена - основне академске
студије односно струковне студије) или
VI степен стручне спреме, виша школа
за васпитаче, занимање - васпитач, са
или без радног искуства; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања. Пријаве на конкурс, са
доказима о испуњавању услова, подносе се на горенаведену адресу установе,
поштом или лично. Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на конкурс,
преглед кретања у служби са биографским подацима,
уверењеЗАПОШЉАВАЊА
о држављанСАЈМОВИ
ству, извод из матичне књиге рођених,
извод из матичне књиге венчаних - за
кандидате који су променили презиме,
оверену фотокопију личне карте, уверење да се против њих не води истрага
и да није подигнута оптужница (оригинал - не старије од 6 месеци), оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о оствареном радном
стажу (за кандидате који нису радили
у установи). Фотокопије докумената
морају бити оверене и не старије од 6
месеци. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник-доцент за ужу
научну област Машине и
уређаји у преради дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из уже научне области за коју
се наставник бира, Шумарски факултет, одсек Прерада дрвета.

Асистент за ужу научну
област Ерозија и
конзервација земљишта и
вода
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 или VII/2 степен стручне
спреме, магистратура из уже научне
области са прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски факултет, одсек Еколошки инжењеринг у
заштити земљишних и водних ресурса.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

Наставник у звању
професора струковних
студија за ужу стручну
област Материјали
Наставник у звању
професора струковних
студија за ужу стручну
област Пословање
производних и услужних
организација
УСЛОВИ: Поред општих услова које
предвиђа Закон о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), кандидати треба да имају одговарајући стручни, академски, односно научни назив
за избор у звање професора струковних
студија, стручни назив доктора наука и
да испуњавају остале услове прописане чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10). Уз пријаву на конкурс поднети:
биографију са свим битним подацима:
лични подаци - име и презиме, подаци
о рођењу (дан, месец и година, место
рођења, општина); о држављанству;
Обука
за
о постигнутим
степенима
образовања
- основне студије:
назив установе на
активно
којој су завршене,
место и датум завртражење
шетка, одсек, смер, студијски програм;
посла
мастер студије: назив установе на којој
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су завршене, место и датум завршетка, студијски програм; специјалистичке студије: назив установе на којој су
завршене, место и датум завршетка,
студијски програм, назив рада, име и
презиме ментора, ужа научна, стручна,
односно уметничка област; магистарске студије: назив установе на којој су
завршене, место и датум завршетка,
назив рада, име и презиме ментора,
ужа научна, стручна, односно уметничка област; докторске студије: назив
установе на којој су завршене, место
и датум одбране, наслов дисертације,
име и презиме ментора, ужа научна,
стручна, односно уметничка област;
Податке о датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било која диплома стечена
у иностранству), називу установе која
је извршила нострификацију; датуму
и месту где је нострификована диплома стечена, називу установе у којој је
стечена; податке о научно-истраживачком, стручном и професионалном
доприносу: научни и стручни радови
објављени у међународним и домаћим
часописима, радови штампани у зборницима са научних и стручних скупова, монографија, уџбеник, прегледни
чланак, збирка задатака, практикум,
патенти, нови производи или битно
побољшани постојећи производи, нове
биљне врсте, нове врсте стоке и нове
технологије, професионално (научноистраживачко и стручно) усавршавање
звање и вештина; податке о доприносу у настави: о унапређењу процеса - руковођење развојем или учестовање у развоју студијског програма,
унапређење студијског програма, рад
са наставним подмлатком, развој лабораторија, примена система менаџмента квалитетом у образовном процесу,
унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о наставној делатности - увођењу нових наставних метода,
напредовању студената (пролазности,
просечна оцена), руковођење завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење - основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни
уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија
уџбеника и помоћних уџбеника, усавршавању педагошких вештина; податке о доприносу стручној, академској
и широј заједници - уџбеник издат од
стране или потребе других високошколских установа, поглавље у уџбенику
издатом од стране или за потребе других високошколских установа, помоћни
уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских установа,
рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих
од странеодговорност
или за потребе
Друштвена
високошколских установа, руковођење
стручним пројектима за потребе приПРИОРИТЕТИ
У заједнивредних
субјеката и шире
це, учешће
у стручним пројектима за
ЗАПОШЉАВАЊУ
потребе привредних субјеката и шире

заједнице, рад објављен у стручном
часопису, рад у међународним стручним организацијама, рад у националним стручним организацијама, награде и признања за научни, стручни и
уметнички рад у земљи и иностранству, уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву,
чланства у одборима међународних
научних конференција и одборима
научних друштава, чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање
монографија, рецензије научних радова и пројеката, организација научних
скупова, руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима, руковођење научним и стручним друштвима, активности у комисијама и телима
Министарства просвете и телима других министарстава везаних за научну и просветну делатност, позитивна
цитираност кандидатових радова - по
цитату (без аутоцитата), друге податке за које кандидат сматра да су битни; библиографија објављених радова
и литературе за учење - припремљена
и написана по општим библиографским принципима, односно упутствима за цитирање литературе у научном
часопису и то по врсти радова; доказе - извод из матичне књиге рођених,
извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне
податке), уверење о држављанству РС,
све у овереној фотокопији; диплому
или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству - у овереној
фотокопији (ако кандидату до тренутка
подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку
студија у овереној фотокопији, осим
за нострификацију дипломе); доказе о
изборима у наставно и научно звање,
ако је кандидат био биран у наставно
и научно звање, копије импресума,
односно каталога са изложби о објављеним радовима, сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од
научних, стручних и других надлежних
организација, организатора научних,
стручних и уметничких скупова, организатора пројекта, научних, стручних
и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и
професионални допринос, допринос у
настави, допринос стручној, академској
и широј заједници, друге доказе за које
учесник конкурса сматра да су битни.
Пријаве се шаљу на наведену адресу
школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир и разматрати.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И
ХИДРОГРАДЊУ

11000 Београд, Милоша Поцерца 2
тел. 011/2645-342

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

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

Наставник руског језика

са 45% радног времена, на одређено
време

УСЛОВИ: Професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност.
ОСТАЛО: Поред услова предвиђених
Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама, кандидат треба да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију
дипломе; оверену копију уверења
о положеном стручном испиту (ако
поседује); уверење о држављанству
Републике Србије; уверење да није
кажњаван и да се против њега не води
истражни поступак; копију извода из
матичне књиге рођених; здравствено
уверење. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА
ОСНОВНА ШКОЛА

ОШ „14. ОКТОБАР“
11000 Београд, Гочка 40

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

Наставник разредне наставе

Педагошки асистент

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11); да кандидат има сертификат Министарства просвете и науке за педагошког асистента; диплома
или оверена копија дипломе васпитнообразовне струке, занимања: васпитач,
општа здравствена способност-лекарско уверење подноси само изабрани
кандидат; држављанство Републике
Србије (не старије од шест месеци) и
извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља установа. Тестирање кандидата
у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима организује школа код Националне
службе за запошљавање, по истеку
рока за пријављивање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе.

Наставник математике

на одређено време до краја школске
2011/2012. године

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Сарадник у настави
за предмет: Теорија и
технологија кондиције,
ужа научна област Теорија
и технологија спорта и
физичког васпитања
за период од 1 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 71 Закона
о високом образовању РС и да имају
завршен Факултет спорта и физичког
васпитања. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

на одређено време до повратка одсутних
радника
2 извршиоца
на одређено време до повратка одсутне
раднице

Наставник математике
са 40% радног времена

Наставник физике

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне раднице

Наставник биологије

на одређено време до повратка одсутне
раднице

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из члана 120
Закона о основама система образовања
и васпитања и да има одговарајуће
образовање, нарочито да испуњава
посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, односно Правилником о програму обуке за педагошког асистента.
Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Пријаве доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 30
тел. 011/3192-033, 3192-032

Спремачица
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 и доказ о држављанству. Кандидат
који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Бор

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Београдска 10

Оглас објављен 02.11.2011. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место:
наставник француског језика, са
10% радног времена.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

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

Наставник математике
са 28% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове предвиђене чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09),
да има одговарајуће образовање, у
складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у гимназији („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,
3/2003, 4/2004, 11/04, 5/05, 1/07, 7/08
и 8/2011), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Уз пријаву доставити: оверене копије
дипломе и уверења о држављанству.
Доказ о неосуђиваности из става 1
тачка 3 члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља установа. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности
доставља изабрани кандидат у тренутку склапања уговора о раду. Непотпуне, неблаговремене и неодговарајуће
пријаве неће се узети у разматрање.

19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142
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38260 Косовска Каменица
Цара Лазара бб

Секретар

Сервирка
УСЛОВИ: средња стручна спрема у
двогодишњем трајању; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити следећу документацију (у
оригиналу или оверене копије докумената): диплому о стеченом образовању
тражену конкурсом; уверење о држављанству (не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности кандидат ће
доставити по коначности одлуке директора о избору, а пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 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, 52/11). Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о одговарајућем
образовању; доказ о држављанству РС.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати
могу предати молбе у просторијама
школе или их послати на адресу школе.

Ч ач а к

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ИВО АНДРИЋ“

Гњилане

32308 Прањани, Горњи Милановац
тел. 032/841-521

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

38260 Косовска Каменица
Цара Лазара бб

Професор математике

за 14 часова недељне норме, на
одређено време до повратка одсутног
запосленог

Професор устава и права
грађана

за 4 часа недељне норме, на одређено
време до повратка одсутног запосленог

Професор руског језика

за 14 часова недељне норме, на
одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
има и завршен одговарајући факултет,
предвиђен Правилником о систематизацији радних места. Конкурсна документација: диплома, држављанство
и захтев, достављају се лично у просторијама школе или на адресу школе. Контакт телефони: 064/662-09-09,
045/675-614. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ОШ „ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“

Конкурс објављен 25.01.2012.
године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА
ШКОЛА ЧАЧАК

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146
тел. 032/372-560

Професор српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове, прописане одредбама из чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11) и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним школама.
Кандидат треба да испуњава и услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не
старије од шест месеци). Уверење о
неосуђиваности по службеној дужности
прибавља школа. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене спо-
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Наука и образовање
собности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који су ушли
у ужи избор дужни су да се подвргну
провери психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака, а у складу са чланом 130
Закона о основама система образовања
и васпитања, по распореду који утврди
Национална служба за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са доказима
о испуњавању услова слати на адресу
школе. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
32000 Чачак, Светогорска 44
тел. 032/5563-008

Наставник италијанског
језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове прописане одредбама
из чл. 8 став 2 и 3 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11) и Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основним школама.

Помоћни радник-хигијеничар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа и остали услови у складу са чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања.

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Професор српског језика

на одређено време, замена запослене на
породиљском одсуству до краја школске
2011/2012. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Кандидат поред
општих услова прописаних законом
треба да испуњава и посебне услове,
у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11). Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана

објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ „АРСЕНИЈЕ ЛОМА“
32313 Рудник, Ломина 1
тел. 032/741-214

Професор информатике и
рачунарства
на одређено време, са 40% радног
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове прописане Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Пријаве са доказима
о испуњавању услова слати на адресу
школе. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Јагодина

ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ“

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15
тел. 035/245-503

Помоћни радник

за 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-основна школа и да
испуњава остале услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са биографским подацима кандидат прилаже:
оверен препис-фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, извод
из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци), уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци), уверење
да није под истрагом, односно да се
против њега не води кривични поступак. 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити
на број телефона: 035/245-503.

ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка одсутне
запослене

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама; да кандидат испуњава услове
утврђене 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 адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање.

Кикинда

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ“
23320 Чока, Маршала Тита бб
тел. 0230/72-189

Спремачица-дадиљасервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; да
кандидат испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ПОЉОПРИВРЕДНО

Бесплатна публикација о запошљавању
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ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ
УЧЕНИКЕ „БОЉАИ“
24400 Сента, Поштанска 18
тел. 024/816-700
е-mail: bolyаi@bolyаi-zenta.еdu.rs

Директор

на период од 4 године

Косовск а М и т р ови ц а

Административни радник

Зупче
тел. 028/478-313

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економски смер, радно
искуство на истим или сличним пословима.

Наставник физике

Спремачица

ОШ „БЛАГОЈЕ РАДИЋ“

за 6 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
одговарајућег факултета. Уз пријаву
одговарајуће високо образовање из
доставити: доказ о стручној спреми,
члана 8 став 2 Закона о основама сисуверење о држављанству Републике
тема образовања и васпитања (висоСрбије, доказ да кандидат има псико образовање стечено на студијама
хичку, физичку и здравствену способдругог степена - дипломске академске
ност за рад са децом и ученицима-пре
студије-мастер, специјалистичке аказакључења уговора о раду, доказ да
демске студије или специјалистичке
није осуђиван правоснажном пресуструковне студије, у складу са Законом
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊАдом за кривична дела и под условима
о високом образовању или на основним
утврђеним ставом 1 тач. 3 чл. 120 Закостудијама у трајању од најмање четина о основама система образовања и
ри године, по пропису који је уређивао
васпитања - прибавља установа. Рок за
високо образовање до 10. септембра
подношење пријава је 8 дана од дана
2005. године), за наставника, педагога
објављивања. Некомплетна и неблагоили психолога; дозвола за рад (лиценвремена документација неће се размаца); да кандидат испуњава услове
трати.
утврђене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања,
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
након стеченог одговарајућег образо„НАША РАДОСТ“
вања; непостојање дискриминаторног
38430 Ораховац, Устаничка 8
понашања, утврђеног у складу са закотел. 029/276-930
ном. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: доказ о држављанВаспитач
ству (извод из матичне књиге рође3 извршиоца - 1 извршилац за рад у ПУ
них или уверење о држављанству);
„Наша радост“ у Ораховцу; 1 извршилац
оверен препис/фотокопију дипломе о
за рад у истуреном одељењу у Великој
стеченом образовању; оверен препис/
Хочи; 1 извршилац са 50% радног
фотокопију документа о положеном
времена у ПУ „Наша радост“ у Ораховцу
испиту за лиценцу, односно стручном
и 50% радног времена у истуреном
испиту; потврду о радном искуству;
одељењу у Великој Хочи
преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим стручУСЛОВИ: VI/2, VII или VI степен стручним и организационим способностине спреме, одговарајући факултет или
ма; лекарско уверење (не старије од 6
виша школа за васпитаче. Кандидати за
месеци); извод из казнене евиденције
радно место васпитача треба да имају
МУП-а и суда (не старије од 6 месевисоко образовање стечено на студијаци). Рок за пријаву је 15 дана од дана
ма другог степена (дипломске академсНационална
служба
објављивања
конкурса. Неблаговремеке студије-мастер, специјалистичке
за запошљавање
не и непотпуне
пријаве неће се узети
академске студије или специјалистичке
у разматрање. Ближе информације о
струковне
студије),
у складу са Законом
Обуке
и субвенције
конкурсу могу се добити код секретао високом образовању („Службени глазабр.
запошљавање
ра школе, на број тел. 024/816-700 и
сник РС“,
76/05, 100/07-аутентично
024/816-666.
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра
2005. године; стечено одговарајуће
високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
осмогодишња школа.

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, КВ
радник, машинске или електро струке.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену
фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије-не старије од 6 месеци, оверену фотокопију трајног извода из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци и уверење о приходима чланова домаћинства. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса доставити на адресу установе, са назнаком: „Пријава за конкурс“. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
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Унапредите
своје
пословање

Медицинска сестра
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
средња медицинска школа-васпитачког
смера или средња медицинска школаопшти смер.

Краг ујевац

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 11
тел. 034/601-820

Наставник за ужу област
Инжењерска техника,
предмети: Феномени
преноса у дистрибутивним
системима, Феномени
преноса, Сагоревање
индустријске пећи,
Аутоматско мерна и
регулациона техника
УСЛОВИ: доктор техничких наукаобласт машинство. Кандидати су дужни
да уз пријаву доставе: доказ о стручној спреми, списак објављених стручних и научних радова у протеклих пет
година и списак објављених радова на
SCI листи, CV, доказ да нису осуђивани
за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге држављана и
извод из матичне књиге рођених, као
и доказ о испуњеној психичкој, физич-
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кој и здравственој способности за рад у
просвети. Документа морају бити достављена у оригиналу или као оверене
копије. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у свим звањима за
ужу научну област Болести
зуба и ендодонција
на одређено време 5 година

Наставник у свим звањима
за ужу научну област
Максилофацијална хирургија
на одређено време 5 година

Наставник у свим звањима
за ужу научну област Орална
хирургија
на одређено време 5 година

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

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за
ужу научну област Органска
хемија
на одређено време 5 година

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

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

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

Сарадник у настави за ужу
научну област Патолошка
анатомија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом
најмање 08,00 и уписане докторске
академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005), Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о начину и

поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Медицинског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на
конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних и
научних публикација и по један примерак тих публикација. Конкурсну документацију доставити и у електронској
форми. Рок за пријаву је 15 дана.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 6
тел. 034/304-085
Конкурс објављен 29.02.2012.
године у публикацији „Послови“,
за радно место: наставник немачког језика, на одређено време
ради замене одсутног запосленог, за 33,33% радног времена,
поништава се у целости.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу
научну област Општа
економија и привредни
развој, наставни предмет:
Теорија и политика цена
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија
одговарајуће научне области који је
претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање
08,00 и који је показао смисао за наставни рад, односно магистар економских наука одговарајуће научне области коме је прихваћена тема докторске
дисертације и други општи, педагошки
и посебни услови прописани Законом,
Статутом и другим актима Факултета.

Сарадник у звање асистента
(поновни избор) за ужу
научну област Статистика
и информатика, наставни
предмети: Информациони
системи, информационе
технологије и интернет
технологије
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија
одговарајуће научне области који је
претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање
08,00 и који је показао смисао за наставни рад, односно магистар техничких
наука одговарајуће научне области
коме је прихваћена тема докторске
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дисертације и други општи, педагошки
и посебни услови прописани Законом,
Статутом и другим актима Факултета.

Сарадник у звање асистента
за ужу научну област Општа
економија и привредни
развој, наставни предмет:
Социологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија
одговарајуће научне области који је
претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање
08,00 и који је показао смисао за наставни рад, односно магистар социологије на филозофском факултету
одговарајуће научне области коме је
прихваћена тема докторске дисертације и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом, Статутом и другим актима Факултета.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 3
Закона о високом образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о
испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу
факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област
Неорганска хемија
у Институту за хемију Факултета, на
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из области хемијских наука.
Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10),
Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака
Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу, поред
општих услова, треба да испуњавају и
посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и
сепарате објављених радова, односно
радова за који поседују потврду да су
07.03.2012. | Број 455 |
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прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су
такође дужни да уз пријаву на конкурс
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа, поводом чињенице да
нису правоснажном пресудом осуђени
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кра љево

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

36000 Краљево, Доситејева 46г
тел. 036/382-548

Наставник српског језика и
књижевности

за 33% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог одсутног
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника
у настави у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99) и чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 52/2011).

Наставник здравствене неге

за 75% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог одсутног
преко 60 дана

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме.
Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника
у настави у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99) и чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 52/2011).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о завршеној одговарајућој школи и уверење о држављанству. Пријаве на конкурс, са потребном
документацијом о испуњености услова, доставити на адресу школе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КРАЉЕВО
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање
професора за ужу научну
област Аутоматско
управљање, флуидна
техника и мерења
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат наука из научне области за
коју се наставник бира, а остали услови
утврђени су Законом о високом образовању и актима Универзитета у Крагујевцу и актима Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, доказ о испуњавању
услова конкурса у погледу школске
спреме, одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности
у погледу члана 62 став 3 Закона о
високом образовању и члана 125е став
1 Статута Универзитета у Крагујевцу,
списак научних и стручних радова, као
и саме радове и све остале доказе од
значаја за избор. Пријаву са доказима
о испуњавању ускова конкурса доставити на адресу Факултета, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20

Васпитач

за обављање послова васпитача у
васпитној групи за децу

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време за обављање
послова медицинске сестре-васпитача
у васпитној групи за децу узраста од 6
месеци до 3 године, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: За васпитача: високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три
године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или
одговарајуће више образовање, без
обзира на радно искуство. За медицинску сестру-васпитача: средње образовање, завршена средња медицинска
школа, смер васпитачки, без обзира
на радно искуство. Поред наведених
услова у погледу одговарајућег образовања, кандидати треба да испуњавају услове наведене у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс прило-

жити: доказ о одговарајућем образовању (оверена копија дипломе), извод
из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа, а доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом
(лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору
кандидата директор упућује кандидате
на претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака и у року од 8 дана од дана
добијања резултата провере прибавља
мишљење управног одбора. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од дана добијања
мишљења органа управљања-управног
одбора. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити на адресу установе.

Крушевац

ОШ „СВЕТИ САВА“

37265 Бачина, Маршала Тита бб
тел. 037/794-416

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује врсту и степен стручне спреме у
складу са Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05,
2/07, 3/07, 4/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10),
тј. VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност
и да испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију (препис)
дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психофизичкој способности за
рад са децом кандидат прилаже пре
закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Кандидати који
буду испуњавали услове конкурса, пре
доношења коначне одлуке о избору,
а на основу ужег избора директора,
биће упућени на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши служба надлежна
за послове запошљавања, применом
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стандардизованих поступака. О месту и
датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока за подношење
пријава. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве уз
потребну документацију доставити на
горенаведену адресу, у року од 8 дана,
са назнаком: „За конкурс“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22
тел. 037/440-319

Наставник здравствене неге,
настава у блоку
за 18% радног времена

Хирургија са негом, вежбе и
блок настава
за 82% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестратехничар. Кандидат треба да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: уверење
о држављанству и оверену фотокопију
Обука
за о стеченој стручној спреми.
дипломе
Лекарско
уверење о психофизичкој и
активно
здравственој способности изабрани
тражење
кандидати подносе пре закључења уговора о раду, а доказ МУП-а о неосуђипосла
ваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОШ „РАДЕ ДОДИЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника и стручног сарадника у основној школи, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању, почев од 10.
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; да кандидат испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; дозвола за рад (лиценца);
положен испит за директора школе;
најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву са биографијом и прегледом
кретања у служби са предлогом програма рада, приложити оригинале или
оверене фотокопије: доказа о стручној спреми-диплома; лиценце (стручни испит) за наставника, педагога или
психолога; потврде о радном искуству;
лекарског уверења; извода из матичне
књиге рођених; уверења о држављанству; извода из матичне књиге венчаних (за особе које су мењале презиме).
Пријаве слати на горенаведену адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“

37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

Наставник грађанског
васпитања
за 75% радног времена

Наставник биологије

Лесковац

ОШ „ВУК
КАРАЏИЋ“
Национална
служба
16230 Лебане, 19. августа 3
тел. 016/846-292
за запошљавање

за 20% радног времена
чека,
Наставник музичке културе
за 40% радног времена, на одређено
ражи
време до повратка запослене са

Наставник грађанског
васпитања

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

Програми
Наставник математике
Наставник разредне наставе
приправништва
–
знање Наставник
у пракси
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавасрпског језика
породиљског боловања

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања, за
рад у централној школи и ИО Бувце

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

ти услове у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.
лужбаКандидати су дужни да поднесу слевање дећу документацију: оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној школи, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених.

ентри

на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у
складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника; да кандидат испуњава услове
наведене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз
пријаву доставити: уверење о држављанству; оверену фотокопију дипло-

Шанса за
младе

Бесплатна публикација о запошљавању

ме о стеченој стручној спреми и извод
из матичне књиге рођених. Уверење
о здравственој способности се подноси пре закључивања уговора о раду,
доказ о неосуђиваности прибавља
школа. У току поступка одлучивања о
избору кандидата надлежна служба за
запошљавање врши проверу психофизичких способности кандидата, применом стандардизованих поступака. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе. Све информације могу се добити на број телефона:
016/846-292.

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И
ДИЗАЈН ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/251-040

Наставник физичког
васпитања

са 40% радног времена (8 часова
недељне норме)

Национална
УСЛОВИ: Кандидат
треба да има служба
одговарајуће високо образовање,
у складу
за запошљавање
са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, као
и да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са
потпуном документацијом пријавили на
конкурс и који уђу у ужи избор, врши
Национална служба за запошљавање у
Лесковцу, применом стандардизованих
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

Шанса за младе

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

Наука и образовање

ПУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ДЕЧИЈА РАДОСТ“

ВИСОКА СТРУКОВНА
ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ

Васпитач

Наставник за ужу област
Историја уметности

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме,
одговарајуће образовање: васпитач са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем.

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет-одсек историја уметности и завршене докторске, магистарске или специјалистичке студије из научне области
историја уметности.

16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767
2 извршиоца

Спремачица
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа-I степен стручности.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс приложити: доказ о
држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију, не
старије шест месеци); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Доказ о здравственој способности
подноси се пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити
код секретара Предшколске установе,
на број телефона: 016/843-767.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МЛАДОСТ“
16240 Медвеђа, Васе Смајића 16
тел. 016/891-137

Васпитач

за рад у васпитној групи у Газдару, на
одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме
у наведеном занимању; да кандидат
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. Уз
пријаву на конкурс приложити: доказ
о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених),
оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, потврду из
суда. Лекарско уверење се доставља
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати поштом или лично доставити
на горенаведену адресу.
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16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

са 30% радног времена, на одређено
време од 5 година, почев од 01.10.2012.
године

Наставник за ужу област
Енглески језик

са 20% радног времена, на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске, магистарске, специјалистичке студије или
завршене основне академске студијефилолошки факултет, са укупном просечном оценом изнад 08,00 из одговарајуће области за коју се бира.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге опште
и посебне услове предвиђене Законом
о високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији
радних места у школи и Правилником
о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве на конкурс са прилозима
(биографија, списак научних радова,
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о неосуђиваности),
којима кандидат доказује да испуњава
услове тражене у конкурсу, доставити у
року од 15 дана од дана објављивања,
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Наставник физике

са 90% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције, а најдуже до краја школске
2011/2012. године, место рада: подручно
одељење школе у Братмиловцу

Наставник музичке културе
за послове изборног
предмета хор и оркестар и
хор виших разреда

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања, а најдуже до краја школске
2011/2012. године, место рада: подручно
одељење школе у Братмиловцу

Наставник музичке културе
за послове редовне наставе и
хор нижих разреда
са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања, а најдуже до краја школске
2011/2012. године

Наставник енглеског језика

са 10% радног времена, место рада:
подручно одељење школе у Јелашници

Наставник физике

са 10% радног времена, место рада:
централна школа и подручно одељење у
Братмиловцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане чл. 120
став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), да имају високо образовање, а у складу са Законом
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
Губеревац

Наставник физике

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запосленог са функције, а најдуже до
30.04.2012. године

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања, а најдуже до
краја школске 2011/2012. године, место
рада: подручна одељења школе у Г.
Крајинцу и Д. Крајинцу

Наставник енглеског језика

са 88,9% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања, а најдуже до
краја школске 2011/2012. године, место
рада: подручна одељења школе у Рајном
Пољу, Кумареву и централна школа у
Манојловцу

са 50% радног времена

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

Ниш

ОШ „СВЕТИ САВА“

18000 Ниш, Гарсије Лорке бб

Хигијеничар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
завршена основна школа; да кандидат испуњава услове наведене у члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе, односно уверења о дипломирању и уверење о држављанству.
Доказ о здравственој способности доставити пре закључења уговора о раду,
док доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Наставник српског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 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; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност;
професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима; професор српскохрватског језика и опште
лингвистике; професор за српскохрватски језик са југословенским језицима;
професор српскохрватског језика са
источним и западним словенским језицима; професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно
- васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском
језику; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине. Уз пријаву доставити: оверену

фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о држављанству;
лекарско уверење (доставља се пре
закључења уговора о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
ЗА ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ
„СМЕХ И СУЗА“
18220 Алексинац
Станка Милосављевића 9
тел. 018/804-626

Наставник музичке
културе-дефектолог
(олигофренопедагог)

подзаконског акта који регулише ову
материју, положи испит за директора);
најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе
о завршеном одговарајућем високом
образовању; оверен препис уверења
о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области
образовања; уверење да против лица
није покренута истрага, нити подигнута оптужница код надлежног суда; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Рок за пријаву је
15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне
спреме и оспособљеност на дефектолошком факултету за рад са ученицима
ометеним у развоју. Уз пријаву доставити: диплому (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (нови образац, оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Рок за
пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
МИКА“
18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Наставник разредне наставе

18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дозвола за рад (лиценца или положен
стручни испит); да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити, у овереној фотокопији: доказ о одговарајућем
образовању; доказ о поседовању дозволе за рад (лиценца или положен
стручни испит); доказ о држављанству
РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Директор

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: За директора школе може
бити изабрано лице које испуњава
услове из члана 8, члана 59 и члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
одговарајуће образовање за наставника у основној школи, за педагога или
психолога; обука и положен испит за
директора установе (кандидат је дужан
да року од годину дана од дана ступања на дужност, односно доношења

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дозвола за рад (лиценца или положен
стручни испит); да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити, у овереној фотокопији: доказ о одговарајућем
образовању; доказ о поседовању дозволе за рад (лиценца или положен
стручни испит); доказ о држављанству
РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
МИКА“

на мандатни период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време

Обука за
активно
тражење
посла
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ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
18205 Нишка Бања
тел. 018/4548-710

Наставник ликовне културе
са 70% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник биологије

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, сходно чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
и одредбама Правилника о стручној
спреми наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом високом
образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству.
Фотокопије докумената морају бити
оверене. Кандидати који уђу у ужи
избор упућују се на проверу психофизичких способности, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Прилози уз пријаву не могу бити старији од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„14. ОКТОБАР“
18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Васпитач у продуженом
боравку
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне
спреме, дипломирани дефектолог-олигофренолог; дефектолог-олигофренолог.

Наставник практичне
наставе у подручју рада
текстилство и кожарство
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1, VI или V степен стручне спреме, дипломирани дефектолог олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада
текстилство и кожарство; дипломирани
инжењер технологије текстила (стручна дефектолошка оспособљеност или
стручна спрема дипломираног дефектолога); дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције (стручна дефектолошка оспособљеност или
стручна спрема дипломираног дефектолога); инжењер технологије, смер
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производња обуће (стручна дефектолошка оспособљеност или стручна
спрема дипломираног дефектолога);
инжењер технологије, смер галантерија и конфекција (стручна дефектолошка оспособљеност или стручна
спрема дипломираног дефектолога);
инжењер технологије текстила (стручна дефектолошка оспособљеност или
стручна спрема дипломираног дефектолога); лице са стеченим средњим
образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и
кожарство (стручна дефектолошка
оспособљеност или стручна спрема
дипломираног дефектолога).

цима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник практичне
наставе у подручју рада
машинство и обрада метала

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
правни факултет у трајању од најмање
четири године или завршене дипломске академске студије-мастер. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о стеченој стручној спреми-оригинал или
оверена фотокопија; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверен препис фотокопије). Предност имају кандидати са
положеним правосудним испитом или
испитом за секретара школе. Приликом
заснивања радног односа подносе се
лекарско уверење и радна књижица.

УСЛОВИ: VII, VI или V степен стручне спреме, дипломирани дефектолог
- олигофренолог са савладаним програмом методике машинства и обраде метала; дипломирани инжењер
машинства (стручна дефектолошка
оспособљеност или стручна спрема
дипломираног дефектолога); професор машинства (стручна дефектолошка оспособљеност или стручна спрема
дипломираног дефектолога); инжењер
машинства (стручна дефектолошка
оспособљеност или стручна спрема
дипломираног дефектолога); дипломирани педагог општег образовања
(стручна дефектолошка оспособљеност или стручна спрема дипломираног
дефектолога); виши стручни радник
металске струке (стручна дефектолошка оспособљеност или стручна
спрема дипломираног дефектолога);
наставник практичне наставе металске
струке (стручна дефектолошка оспособљеност или стручна спрема дипломираног
дефектолога);
наставник
општетехничког образовања (стручна дефектолошка оспособљеност или
стручна спрема дипломираног дефектолога); електрозаваривач са положеним специјалистичким испитом (најмање средње образовање и стручна
дефектолошка оспособљеност или
стручна спрема дипломираног дефектолога).
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверену фотокопију дипломе, односно
уверења (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци); уверење о дефектолошкој оспособљености. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима извршиће надлежна служба за послове запошљавања. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и учени-

Нови Пазар

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ
ЛЕСО“
36300 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/353-411

Секретар

ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103
тел. 020/317-458

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: доказ о завршеној школи, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству.
Пријаве слати на адресу школе.

Обука за
активно
тражење
посла

Стекните
конкурентску
предност

Посао се не чека,

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
Обука за активно
посао се тражи
тражење посла

Наука и образовање

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 39
тел. 020/318-779

Наставник солфеђа и теорије
музике
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да
кандидат испуњава услове наведене
у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да достави: оверен препис дипломе о стеченој
стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/385-710, 385-709

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, прописано чл.
8 став 1 и став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за
наставника основе школе, педагога и
психолога; дозвола за рад; положен
испит за директора; најмање 5 година радног искуства у установи образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити следећа документа: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству и извод из матичне
књиге рођених), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе стеченом
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања;
радну књижицу; оквирни план рада за
време мандата; доказ о поседовању
организационих способности (факултативно). Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 020/320-417.

ост
Национална служба
за запошљавање

Нови Сад

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

Наставник (сва звања) у пољу
друштвено-хуманистичких
наука, ужа научна област
Физичко васпитање и спорт
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат кинезиолошких наука. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком
раду из одговарајуће научне области.

Наставник (сва звања) у пољу
друштвено-хуманистичких
наука, ужа научна област
Физичко васпитање и спорт
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат медицинских наука. Посебан
услов је да кандидат има одговарајуће
компетенције у педагошком раду из
одговарајуће научне области.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава
и услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом за спорт и туризам. Уз пријаву
кандидат треба да поднесе доказе о
испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о некажњавању од надлежног државног органа,
списак објављених научних радова,
као и саме радове. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Информације у вези са конкурсом могу се добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 021/530-231.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

наставника у школи који су регулисани
законом. Уз пријаву доставити: извод
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, оверену фотокопију
дипломе, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима;
уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања.

ОШ „БРАТСТВО И
ЈЕДИНСТВО“

21466 Куцура, Трг ослобођења 6
тел. 021/727-906

Наставник хемије

са 40% норме, на одређено време до
повратка запослене са породиљског и
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме;
да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: уверење о држављанству,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, лекарско уверење
о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима издато у последњих шест месеци (доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду). Уверење о
некажњавању прибавиће школа службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА МАШИНСКА
ШКОЛА
21000 Нови Сад
Булевар краља Петра I 38

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове из чл.
59 Закона о основама система образовања и васпитања: поседовање одговарајућег високог образовања из чл.
8 став 2 Закона о основама система
ОШ „БРАЋА НОВАКОВ“
образовања и васпитања за настав21433 Силбаш, Краља Петра I 103
ника школе, педагога или психолога
тел. 021/764-302
(VII/1 степен стручне спреме); да има
лиценцу за наставника, педагога, псиНаставник математике
холога (стручни испит); положен испит
за 66% радног времена
за директора установе; најмање 5
година радног стажа у области образоНаставник математике
вања и васпитања; да испуњава услове
за рад у издвојеном одељењу у
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
утврђене у чл. 120 Закона о основама
Деспотову, за 89%
радног времена
2 извршиоца
система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужУСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
ни да уз биографију поднесу: оверен
по Правилнику о врсти стручне спрепрепис-фотокопију дипломе о стручме наставника и стручних сарадника
ној спреми; оверен препис-фотокопију
у основној школи и општи услови за
уверења о лиценци (положеном струч-
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Наука и образовање
ном испиту) за наставника, психолога и
педагога; фотокопију радне књижице и
потврду о радном стажу; одговарајуће
лекарско уверење; уверење о држављанству; уверење о неосуђиваности
(да није старије од 6 месеци); фотокопију личне карте. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора“.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
21000 Нови Сад, Футошка 5
тел. 021/6622-201

Наставник физичког
васпитања

са 50% радног времена, на одређено
време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чл. 120 и чл. 8
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/11) и чл. 3 тачка 14 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003,
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007,
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008,
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009,
4/2009, 9/2009 и 3/2010), за наставника физичког васпитања. Уз пријаву
кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству које није старије од 6 месеци;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду, а уверење о некажњавању прибавља школа. Директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности, у року од
8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних
студија за ужу научну област
Информатика, инжењеринг
и квантитативна анализа
у економији, наставни
предмет: Управљање
квалитетом
УСЛОВИ: доктор економских наука;
објављени научни и стручни радови,
најмање 5 из одговарајуће научностручне области; педагошко искуство
на пословним школама или сличним
школама; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидати подносе: фотокопије диплома о завршеним
основним и последипломским студијама, биографију, списак научних и стручних радова, као и саме радове, доказ
о држављанству. Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској
установи не може стећи звање наставника. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Комисија ће у року од 60 дана од дана
истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на
период од 8 дана, о чему ће кандидати
бити обавештени путем огласне табле
и сајта школе.

Панчево

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26212 Качарево, Херцеговачка 12
тел. 013/601-510

Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања,
а уз пријаву на конкурс приложити:
диплому о одговарајућем образовању
или оверену фотокопију исте, уверење
о држављанству Републике Србије,
уверење о некажњавању-не старије
од 6 месеци, молбу за жељено радно
место. Проверу психофизичких способности захтева школа код надлежне
Националне службе за запошљавање.
Кандидат приликом заснивања радног
односа доставља лекарско уверење.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ПУ „КОЛИБРИ“

26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: високо образовање
за васпитача или стручног сарадника
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; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и најмање пет
година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; високо
образовање за васпитача на студијама
првог степена (основне, односно струковне академске студије), студијама у
трајању од три године или више образовање и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; 2. да
има дозволу за рад (лиценцу); 3. да је
завршио обуку и има положен испит
за директора установе; 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5.
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 6. да
има држављанство Републике Србије.
Кандидат је дужан да приликом подношења пријаве на конкурс поднесе
доказе о испуњености услова из тач. 1,
2, 3 и 6, потврду о радном искуству на
пословима васпитања и образовања и
кратку биографију са прегледом кретања у служби. Изабрани кандидат за
директора који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року
од годину дана од ступања на дужност.
Доказ о испуњености услова из тачке
4 прибавиће само изабрани кандидат,
а доказ из тачке 5 прибавиће установа
по службеној дужности. Докази се подносе у оригиналу, осим доказа из тач.
1, 2 и 3, који се могу поднети у виду
оверене фотокопије документа. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаву са доказима испуњености услова
доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс“.

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

Наука и образовање

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел. 013/352-615

Наставник математике

са 67% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
дипломирани математичар или професор математике. Уз пријаву приложити:
краћу биографију са кретањем у служби; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте са
пријавом пребивалишта. Кандидат који
буде изабран пре закључења уговора
о раду дужан је да достави уверење
о здравственој способности за рад са
децом и ученицима, не старије од 6
месеци. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на проверу психофизичких способности. Право учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, о чему ће школа
прибавити доказ. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са неопходном
документацијом слати на горенаведену
адресу. Информације се могу добити на
горенаведени број телефона.

ОШ „МИША СТОЈКОВИЋ“
26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-215

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високо
образовање, односно да је стекао
одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и психолога, најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања,
да поседује дозволу за рад (лиценцу)
наставника, педагога или психолога, и
то за рад у школи оне врсте и подручја
рада којој припада школа; да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; да поседује дозволу за рад

директора, односно лиценцу за директора (није услов за избор на дужност,
али јесте услов за њено обављањекандидат изабран за директора школе
дужан је да положи испит за директора, сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања, као и условима које прописује министар). Изузетно, дужност
директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 8 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање за наставника те врсте школе,
дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 8 став 2 овог закона. На поновљеном конкурсу кандидати који имају
одговарајуће образовање из члана 8
ст. 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања равноправни су. Кандидати су дужни да доставе
следећу документацију: пријаву са прегледом кретања у служби и биографским подацима; оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (трајног карактера, оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком школског
одбора изабран за директора. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. С обзиром да је ОШ „Миша
Стојковић“ у Гају утврђена као установа од посебног значаја за чешку националну мањину, орган управљања бира
директора уз прибављено мишљење
Националног савета чешке националне
мањине. Уколико Национални савет не
достави мишљење у року од 15 дана од
дана пријема захтева, сматра се да је
мишљење дато. Сматра се да је одлука о избору директора донета дана
када министар просвете да сагласност
на одлуку. Одлука о избору директора сматра се донетом, односно сматра се да је на њу дата сагласност ако
министар просвете у року од 30 дана
од дана достављања одлуке не донесе
акт којим се добија сагласност. Пријаве са доказима о испуњености услова
подносе се на адресу школе. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. За све додатне информације можете се обратити
секретаријату школе, на број телефона: 013/755-215.

Бесплатна публикација о запошљавању

Пожаревац

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ
БУКУМ“
12309 Шетоње
тел. 012/347-457

Наставник српског језика

са 44% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012.
године, тј. до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
високо образовање: VII степен стручне
спреме, високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године; да испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(доказ доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду), потврду да се против кандидата не води кривични поступак. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. За све ближе информације обратити се на број тел. 012/347457.

Спремачица-радник на
одржавању хигијене

на одређено време до краја школске
2011/2012. године, тј. до 31.08.2012.
године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (доказ доставља
изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду), потврду да се против
кандидата не води кривични поступак.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. За
све ближе информације обратити се на
број тел. 012/347-457.
07.03.2012. | Број 455 |
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Наука и образовање
документаДруштвена
која могу послужити
приодговорност
МАШИНСКОликом утврђивања предлога за избор.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
Национална служба
Неблаговремене и непотпуне пријаве
ШКОЛА „ГОША“за запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
У
неће се разматрати. Пријаве слати на
11420 Смедеревска Паланка
адресу школе,
у року од 8 дана од дана
ЗАПОШЉАВАЊУ
Индустријска 66
објављивања.
тел. 026/317-310

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
за9
12223 Голубац, Обука
Рудничка
тел. 012/678-129активно
тражење

Наставник разредне
наставе
посла
за рад у издвојеном одељењу у
Житковици, на одређено време до
повратка запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
са одговарајућим звањем, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника
у основној школи; да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, што ће се
утврдити провером у надлежној служби за послове запошљавања; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела прописана чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, о чему
доказ прибавља школа; да су држављани Републике Србије. Уз пријаву
кандидати треба да приложе доказе о
испуњавању услова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА СПОМЕН ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“
31318 Кокин Брод, Радојиња
тел. 033/88-281

Наставник
математике
Национална служба

са 89% радног времена недељно, за рад
за запошљавање
у матичној
школи Радојиња

Наставник математике

Програми
приправништва
– радУСЛОВИ: Кандидати за оглашена
на места треба да доставе доказе (у
знање
у пракси
оригиналу или
оверене фотокопије)

Национална
П р и ј е п служба
оље
за запошљавање

ОШ „МОМИР ПУЦАРЕВИЋ“
31320 Нова Варош, Акмачићи
тел. 033/685-433

Пословни центри
Директор
НСЗ
на период
од 4 године

УСЛОВИ: Услови прописани чланом 59
Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање;
лиценца за наставника, педагога или
психолога; положен испит за директора
установе; најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања), организационе способности
и подаци о досадашњем руковођењу,
педагошке, психолошке и моралне особине, непостојање законом утврђених
сметњи за избор и други услови предвиђени овим и другим општим актом
школе. Уз пријаву кандидат подноси:
биографске податке, уверење о држављанству РС, оверену копију дипломе о
завршеном школовању, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту,
испиту за лиценцу, односно положеном
испиту за директора установе, потврду о радном искуству, са подацима о
пословима и задацима које је обављао,
прилоге којима доказује своје стручне,
организационе и моралне и друге квалитете, уверење да није осуђиван, да
се не налази под истрагом, односно да
не постоји забрана обављања послова директора школе (члан 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања), остала

План за
реализацију
вашег
бизниса

ланови запошљавања
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са 89% радног времена недељно, за рад
у ИО Негбина
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из којих се види да испуњавају услове
предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и важећих
прописа.

Шанса за
младе

Смедерево

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

ПРАВИ
Професор
разредне наставе

У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
УСЛОВИ:
VII степен
стручне спреме,
за рад у подручној школи у
Придворицама

одговарајућег образовања; да кандидат 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. Уз
пријаву на конкурс приложити: доказ о
поседовању држављанства РС, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 026/317735.

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Национална служба
за запошљавање

Професор математике

на одређено време до 31.08.2012. године

Професор математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: дипломирани професор математике (VII степен стручне спреме, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005) или образовање
стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије или специјалистичке академске студије по пропису који је важио почев од 10.09.2005);
да кандидат испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања.

Професор руског језика и
књижевности

Шанса
за31.08.2012.
младе
на одређено
време до
године, за 4 часа недељно

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ:
дипломирани
професор
руског језика и књижевности (VII степен стручне спреме, по пропису који
је уређивао високо образовање до
10.09.2005) или образовање стечено
на студијама другог степена (мастер
академске студије или специјалистичи субвенције
(за по
запошљавање)
кеОбуке
академске
студије
пропису који
је важио почев од 10.09.2005); да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Сомбор

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ИВАН ГОРАН
КОВАЧИЋ“

25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111

Прави људи
на правим
пословима

Оглас објављен 08.02.2012. године у публикацији „Послови“,
за радно место: професор или
наставник разредне наставе, на
одређено време, поништава се у
целости. Пријаве достављене по
конкурсу биће враћене кандидатима поштом.

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

Наставник за ужу научну
област Информатика са
методиком наставе
на период од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за избор у звање и
заснивање радног односа-VIII степен
стручне спреме, научни назив доктора
рачунарских наука, електротехнике и
рачунарства-изборни модул информатика, организационих наука-изборни
модул информациони систем и менаџмент; дизајнер медија у образовању;
информатике у образовању; информатике; методика наставе информатике,
информационих технологија; послови
информатике или техничких наука и
остали услови предвиђени Законом о
високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Статутом и општим актима Педагошког Факултета у Сомбору. Кандидати
уз пријаву подносе: оверену копију
дипломе основних, магистарских/мастер и докторских студија, кратку биографију, библиографију објављених
радова и саме радове, оригинал извода
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о некажњавању и лекарско уверење. Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“
25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење и 97/08),
почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; обука и
положен испит за директора школе, а
уколико изабрани кандидат нема полоодговорност
жен Друштвена
испит за директора,
дужан је да
савлада обуку и положи испит на начин
и у роковима које пропише министар;
ПРИОРИТЕТИ
најмање
5 година рада У
у установи; да
кандидат
испуњава услове утврђене
ЗАПОШЉАВАЊУ
у чл. 120 Закона о основама система

образовања и васпитања; познавање
мађарског језика на наставном нивоудоказ о познавању мађарског језика
(лице које је стекло средње или високо образовање на мађарском језику
или је положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске
установе). Уз пријаву кандидат прилаже: оверен препис дипломе о стеченој
стручној спреми; биографске податке;
оверен препис уверења о положеном
стручном испиту (лиценца); фотокопију радне књижице; уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); потврду о неосуђиваности; уверење да се против њега не
води кривични поступак; потврду или
други законом предвиђен, а напреднаведени доказ (завршена средња, виша
или висока школа на мађарском језику) о познавању мађарског језика на
наставном нивоу. Кандидат који буде
изабран доставља уверење да има психофизичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Рок за
пријаву је 15 дана.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА
ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“

25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Професор енглеског језика
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
професор разредне наставе са положеним стручним испитом, сертификат
Ц1; дипломирани филолог са савладаним програмом увођења у посао
наставника и положеним испитом за
лиценцу. Кандидати треба да испуњавају опште услове који су прописани
Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), Законом
о раду, као и Правилником о стеченој
стручној спреми наставника и стручних
сарадника у настави у основној школи.
Уз пријаву, са назнаком „За конкурс“,
кандидати подносе: молбу са биографским подацима; доказ да имају одговарајуће образовање и уверење о држављанству. Лекарско уверење изабрани
кандидат ће доставити установи пре
закључења уговора о раду. Уверење о
некажњавању прибавља установа по
службеној дужности. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА

25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Наставник куварства са
практичном наставом
на српском наставном језику

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства; виши угоститељ,
ако има претходно завршен IV степен, угоститељско-туристичке струке
за занимање: техничар кулинар или
кувар; гастролог; менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши стручни
радник-комерцијалист угоститељства.
Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава
и посебне услове: одговарајуће образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, као и услове прописане у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз
пријаву поднети: оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству;
биографију (уколико је лице са радним
искуством-податке о радном искуству
и пословима које је обављао); извод
из матичне књиге рођених. Проверу
психофизичких способности кандидата врши надлежна служба за послове
запошљавања, на захтев школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у обзир. Рок за пријаву је 8
дана.

ОШ „АВРАМ МРАЗОВИЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/22-941

Професор српског језика

на одређено време 4 године, док траје
први мандат директора школе

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика; оверена фотокопија дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању;
уверење о држављанству Републике
Србије. Рок за пријаву је 8 дана.
07.03.2012. | Број 455 |
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ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
25212 Алекса Шантић
VIII војвођанске бригаде бб
тел. 025/838-120

Професор биологије

на одређено време, за 40% радног
времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог;
професор биологије и хемије; дипломирани биолог-смер заштите животне
средине; дипломирани биолог-еколог;
дипломирани професор биологије и
хемије. Поред општих услова прописаних чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће образовање, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидат
уз пријаву на конкурс подноси и кратку биографију, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у обзир. Рок за
пријаву је 8 дана.

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/862-332

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе
може да обавља лице које има одговарајуће 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, почев од 10.09.2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године за наставнике те врсте школе и
подручја рада, за педагога или психолога; дозвола за рад, обука и положен
испит за директора установе; најмање
5 година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију
лиценце (дозвола за рад) за наставника или стручног сарадника; потврду о
пет година радног искуства у области
образовања, након стеченог одгова-
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рајућег образовања (фотокопију радне
књижице); уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима-не старије од 6 месеци; биографију са кратким прегледом кретања у
служби; уверење суда да против њега
није покренута истрага, нити подигнута оптужница за кривична дела из
надлежности суда. Изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност. Школа прибавља уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел. 025/809-015

Директор
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе и подручје рада,
за педагога и психолога; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; дозвола за
рад, завршена обука и положен испит
за директора. Изабрани кандидат који
нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.
Уз пријаву поднети: краћу биографију
и податке о кретању у служби; оверен
препис-фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству издато у последњих 6 месеци.
Све фотокопије морају бити оверене.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир. Рок за пријаву
је 15 дана.

17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), као и
услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене копије
докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом стручном образовању и уверење о
држављанству Републике Србије. Рок
за пријаву је 8 дана.

ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА ТЕСЛА“
25260 Апатин, Блок 112 бб
тел. 025/773-211

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања, са
31% радног времена

Библиотекар

са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми;
оверен препис/фотокопију уверења о
положеном
стручном
испиту; здравОбука
за активно
ствено уверење; доказ да кандидат
тражење посла
није осуђиван; извод из књиге држављана. Ближе информације могу се
добити код секретара школе, на број
телефона: 025/773-211. Документа
слати на горенаведену адресу.

Стекните
конкурентску
предност

ОШ „22. ОКТОБАР“
25272 Бачки Моноштор
Иван Горан Ковачић 32
тел. 025/807-530

Наставник музичке културе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне
услове у погледу стручне спреме, 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,

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

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

Запослимо
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Сремск а Митровица

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И
ХЕМИЈСКА ШКОЛА
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Наставник енглеског језика
са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник математике
Наставник математике
са 30% радног времена

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар - професор математике;
дипломирани математичар-теоријска
математика; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани математичар-инжењер математике (са изборним предметом основи
геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије - математике;
професор географије - математике;
професор физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани професор математике-мастер;
дипломирани
математичар-мастер;
професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски
смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство
и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани
математичар - математика финансија;
дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар за математику економије; професор математике
и рачунарства.

Наставник физичког
васпитања

са 10% радног времена, на одређено
време

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе;
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране; професор физичког васпитањадипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут;
дипломирани професор физичког васпитања и спорта-мастер.

Наставник рачунарства и
информатике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике,
односно дипломирани информатичар;
професор математике и рачунарства;
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство
и информатика; дипломирани математичар за рачунарсто и информатику;
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви
смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер
организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информациони системе
и технологије; дипломирани инжењер
информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани
економиста, смерови: кибернетскоорганизациони, економска статистика
и информатика, економска статистика
и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и
квантна економија; професор технике
и информатике; дипломирани математичар; завршен факултет на којем је
у току студија савладан програм рачунарства и информатике у трајању од
најмање 4 семестра-испуњеност услова
утврђује Министарство просвете.

Наставник стручних
предмета за образовни
профил техничар за
индустријску фармацеутску
технологију
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко
и фармацеутско инжењерство; дипломирани фармацеут; дипломирани
инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства; дипломирани инжењер трхнологије, сви
одсеци осим неорганског технолошког
одсека, текстилног одсека и одсека за
графичко инжењерство; дипломирани
инжењер фармацеутске технологије.

Наставник ихтиологије
са 30% радног времена

УСЛОВИ:
дипломирани
инжењер
пољопривреде за сточарство; дипломирани инжењер пољопривреде, смер
сточарски; дипломирани биолог.

Наставник немачког језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

Бесплатна публикација о запошљавању

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручним школама (доставити оверену
копију дипломе или уверења о стручној спреми): да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ се доставља
пре закључења уговора о раду; проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме, а
који су се благовремено и са потпуном
документациом пријавили на конкурс,
вршиће надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, а пре давања
мишљења школског одбора); да није
осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да има држављанство
Републике Србије (доставити оригинал
или оверену копију уверења); извод из
матичне књиге рођених или извод из
матичне књиге венчаних (оригинал или
оверена копија). Пријаве на конкурс,
са личном и радном биографијом (и
контакт телефоном), као и потребном
документацијом о испуњености услова
конкурса, послати на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/436-166

Наставник немачког језика

за рад у матичној школи у Пећинцима и
подручном одељењу у Доњем Товарнику

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и
књижевност; да кандидати испуњавају
услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидати уз пријаву треба
да приложе следеће доказе: диплому
о стеченој стручној спреми (оригинал
или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених и уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Све пријаве
са документацијом доставити на адресу
школе, лично или поштом. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Информације
на број телефона: 022/436-166. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
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УСТАНОВА ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ
„ПОЛЕТАРАЦ“

Возач-ложач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
средње образовање машинске или
електро струке; положен стручни испит
за обављање послова ложача.

22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Медицинска сестра

за рад са децом узраста од шест месеци
до две године
4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11) и Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника уодговорност
стручним
Друштвена
школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91...8/2011).

Васпитач

УСЛОВИ: основна школа.

Обука за

превентивној здравственој
заштити
УСЛОВИ:
образовање на
Обука одговарајуће
за активно
студијама првог степена (основне струтражење
послаосновне акаковне
студије, односно
демске студије), односно на студијама у
трајању од три године или више образовање у области медицинских наука
или лице које има одговарајуће средње
образовање у области медицинских
наука-општи или педијатријски смер.

активно
ОСТАЛО: Поред горенаведених
услова, кандидат требатражење
да испуњава услове утврђене у чл. посла
120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија,
не старији од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању.
Кандидат за радно место: возач-ложач,
поред горенаведених докумената, треба да приложи и доказ да има положен
стручни испит за обављање послова
ложача. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се приликом пријема у радни однос, а доказ који
се односи на неосуђиваност кандидата
прибавља установа. На пријави за конкурс обавезно назначити на које радно
место кандидат конкурише. Пријаве се
подносе на адресу установе.

Посао се не чека,
посао се тражи

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа.

Кувар

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
средња угоститељска школа-куварски
смер.

Пословни
центри НСЗ
Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: I ИДЕЈЕ
степен стручне спреме,
ВЕЛИКЕ
основна школа.
ЗА МАЛИ
Вешерка
БИЗНИС
УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
тел. 022/712-503центри
Пословни
e-mail: info@nts.еdu.rs
НСЗ

Наставник математике

План за
реализацију
Наставник
физике
са 70% радног времена
вашег
Наставник српског језика и
бизниса
књижевности
Наставник математике
са 94% радног времена

са 50% радног времена

Помоћна вешерка

Наставник машинске групе
предмета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме,
основна школа.

Наставник прехрамбене
групе предмета

Запослимо
Србију
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ПРИОРИТЕТИ У

Спремачица
ЗАПОШЉАВАЊУ
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Руковалац парних котлова
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у
одговарајућем занимању и положен
стручни испит за ложача парних котлова.

Национална
служба
ОСТАЛО:
За наставнике:
одговарајуће
за запошљавање
високо образовање
према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни
гласник“, бр. 5/91...8/11); да кандидати
испуњавају услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања. За сва радна места: уз
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе за наставнике;
оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи - за спремачицу; оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи и оверену
фотокопију дипломе о стручној оспособљености за ложача парних котлова - за радно место руковалац парних
котлова; уверење о држављанству.
Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, а пријаве
се шаљу на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

22240 Шид, Школска 1

2 извршиоца

са 27% радног времена

УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
средње образовање машинске или
електро струке.
3 извршиоца

Стекните
конкурентску
предност
Медицинска
сестра на

Наставник рачунара
Наставник енглеског језика

Чувар

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 (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије)васпитач.

са 60% радног времена

Мајстор

УСЛОВИ: средње образовање-медицинска сестра-васпитач.
4 извршиоца

Наставник рачунара и
програмирања

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

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22000 Сремска Митровица, Ратарска 5
тел. 022/621-021
факс: 022/612-459
e-mail: zmajsm@gmail.com

Професор математике

са 90% радног времена, за рад у Јарку

Професор математике

са 40% радног времена, на одређено
време, за рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова утврђених у закону треба да испуњава и посебне услове: да је држављанин
Републике Србије; да се против њега
не води кривични поступак, односно
да није осуђиван за кривична дела која
онемогућавају рад у просвети; да има
високу стручну спрему одговарајуће
струке, тј. 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.

Професор српског језика

са 90% радног времена, за рад у Јарку

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

румунском језику; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор
југословенске књижевности са страним
језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност.

Педагог

за рад у Сремској Митровици

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

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у Јарку и
Шашинцима
2 извршиоца

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

Професор немачког језика
на одређено време, за рад у Јарку и
Шашинцима

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова утврђених у закону треба да испуњава и посебне услове: да је држављанин
Републике Србије; да се против њега
не води кривични поступак, односно
да није осуђиван за кривична дела која
онемогућавају рад у просвети; да има
високу стручну спрему одговарајуће
струке: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.

Професор енглеског језика
у првом циклусу основног
образовања и васпитања
на одређено време, за рад у Јарку и
Шашинцима

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова утврђених у закону треба да испуњава и посебне услове: да је држављанин
Републике Србије, да се против њега
не води кривични поступак, односно

Бесплатна публикација о запошљавању

да није осуђиван за кривична дела која
онемогућавају рад у просвети, да има
високу стручну спрему одговарајуће
струке: 1) професор одговарајућег
страног језика; 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 за основну школу; 11)
професор разредне наставе који је на
основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБЕвропски систем преноса бодова) и
који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломирани библиотекар-информатичар.
Лица из става 2 тач. 2, 3, 4, 5, 8, 9 и
12 овог члана треба да поседују знање
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Б2
доказује се уверењем о положеном
одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији
или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши
од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује
Министарство просвете и спорта. Лице
из става 2 тачка 3 овог члана у обавези је да положи испите из педагошке
психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе. Лица из
става 2 овог члана 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 из става 2 овог члана имају
професор, односно наставник одговарајућег страног језика, професор разредне наставе, наставник разредне
наставе, професор у предметној настави и наставник у предметној настави са
положеним испитом Б2.
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Спремачица

на одређено време, за рад у Шашинцима
и Сремској Митровици
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова утврђених у закону треба да испуњава и посебне услове: да је држављанин
Републике Србије; да се против њега
не води кривични поступак, односно
да није осуђиван за кривична дела која
онемогућавају рад у просвети; да има
основно образовање.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе.

Су б о т и ц а

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИВАН САРИЋ“

лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (доставља изабрани кандидат по завршетку конкурса), доказ о
знању мађарског језика (средње, више
или високо образовање на мађарском
језику или положен испит из мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе), уверење о
неосуђиваности (прибавља школа по
завршетку конкурса). У поступку одлучивања о избору наставника извршиће
се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу
психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Наставник математике

на мађарском наставном језику, са 50%
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар-информатичар, дипломирани математичар-математика финансија, дипломирани математичар-астроном.

Наставник електро-стручних
предмета
на мађарском наставном језику, са 50%
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани електротехнички
инжењер, дипломирани инжењер електронике, професор електротехнике,
дипломирани инжењер електротехнике
и рачунарства.
ОСТАЛО: На основу члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидат треба да има
одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011) и да испуњава остале
наведене услове. Кандидат уз пријаву
на конкурс треба да достави: оверену копију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству РС,
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИВАН САРИЋ“

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Спремач
УСЛОВИ: I стeпен стручне спреме,
завршена основна школа. Кандидат уз
пријаву на конкурс прилаже: оверену
фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању, уверење о
држављанству РС, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење о
неосуђиваности прибавља школа по
завршетку конкурса), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доставља изабрани кандидат
по завршетку конкурса). 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.

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

24210 Бајмок, Маршала Тита 1
тел. 024/762-013

Наставник биологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
високо образовање, професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
професор биологије и хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне
средине, дипломирани биолог-еколог,
дипломирани професор биологије и
хемије. Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09) 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) и да испуњава услове наведене у чл 120 Закона о основама система образовања и васпитања. На основу
члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника у
школи у којој се образовно-васпитни
рад остварује на језику националне
мањине, осим за ромски језик, може
да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на језику
националне мањине или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми и
уверење о држављанству Републике
Србије. Доказ о испуњености услова
из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитањаоверену фотокопију сведочанства или
дипломе, да је средње више или високо
образовање стекао на мађарском наставном језику или доказ да је положио
испит из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе,
подноси кандидат уз пријаву на конкурс за обављање послова наставника
у одељењима на мађарском наставном
језику. Лекарско уверење да кандидат
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 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.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ГИМНАЗИЈА ЗА
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ
„ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“

24000 Суботица, Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Директор

кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора.
Неблаговремена и непотпуна документација неће се разматрати. Конкурс је
отворен 15 дана од дана обљављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање, тј. одговарјуће
високо образовање 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; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставнике гимназије и њихово
подручје рада, за педагога и психолога, дозвола за рад, обука и положен
испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Поред
наведених услова о врсти и степену
стручне спреме, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене чланом
120 и ставом 7 члана 121 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), активно знање мађарског
језика. Послове наставника и стручног
сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине, осим за ромски
језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику националне мањине
или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Као докази се подносе: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој врсти и степену стручне
спреме; оверен препис или оригинал
уверења о држављанству Републике
Србије; лекарско уверење да је кандидат психички, физички и здравствено
способан за рад са децом и ученицима
се подноси пре закључења уговора о
раду, односно пре доношења решења о
именовању и проверава се у току рада;
уверење да кандидат није осуђиван
прибавља установа, само за кандидате
чије ће се пријаве узети у разматрање;
сведочанство о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на
мађарском наставном језику или доказ
о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о радном стажуоверена фотокопија радне књижице
или ранији уговори о раду (оригинал
или оверена фотокопија), доказ о поседовању лиценце за рад (оригинал или
оверена фотокопија); биографија са

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-092

Професор енглеског језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање, а у свему према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник
РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09 и 3/2010). Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши служба за запошљавање. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству. 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.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Суботички пут бб
тел. 024/711-234

Професор српског језика као
нематерњег
са 40% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 07/08, 11/08 и 5/2011),
пробни рад два месеца, провера радних способности, најмање годину дана
рада у просвети. Поред горенаведених
услова и одговарајућег образовања,
потребно је да кандидати испуњавају
и услове наведене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Лица која испуњавају услове у
року од 8 дана од дана објављивања
огласа могу доставити оверене фотокопије следеће документације: дипломе

Бесплатна публикација о запошљавању

о стеченој стручној спреми и уверења
о држављанству. Доказ надлежног
МУП-а о кривичном некажњавању прибавља установа. Лекарско уверење о
психичкој, физчкој и здравственој способности за рад са ученицима доноси
се приликом пријема у радни однос и
проверава се у току рада. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Суботички пут бб
тел. 024/711-234
Конкурс објављен 23.11.2011. године
у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Објављује конкурс за избор у
звање и заснивање радног односа

Наставник немачког језика

избор у звање на период од 5 година, са
30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
професор немачког језика и књижевности. Звања наставника су: професор
струковних студија, предавач, наставник страног језика и наставник вештина. У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има
научни назив доктора наука, односно
доктора уметности, из области за коју
се бира. У звање предавача може бити
изабрано лице које има академски
назив магистра или стручни назив специјалисте, из области за коју се бира.
У звање наставника страног језика и
наставника вештина може бити изабрано и лице које има високо образовање
првог степена и способност за наставни
рад. Професор струковних студија стиче звање и заснива радни однос на
неодређено време. Предавач, наставник страног језика и наставник вештина стиче звање и заснива радни однос
на одређено време у трајању од 5 година. Посебни услови за избор у звање
наставника високе школе струковних
студија утврђују се општим актом високошколске установе. Уговор о раду са
изабраним кандидатом закључује орган
пословођења високошколске установе, а према одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/2007, 97/2008 и 44/2010)
и прописаним стандардима. Кандидати
07.03.2012. | Број 455 |
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су обавезни да приложе следећу документацију: оверене дипломе о завршеном школовању (основне, специјалистичке, магистарске или докторске
студије), радну биографију са библиографијом и радовима, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге држављана, судско уверење да
се против њих не води кривични поступак, уверење о здравственом стању
и фотокопију личне карте. Кандидатима који тражена документа већ имају у
персоналним досијеима који се чувају
код оглашивача, иста ће бити призната. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67,
у року од осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављење
пријаве неће се разматрати.

Шабац

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/341-537, 343-326

Наставник физике

за рад у матичној школи у Шапцу, са
40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет.
Пријављени кандидати су дужни да
уз пријаву на оглас доставе потребну
документацију: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, уверење
о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за дела која их чине
неподобним за рад у школи. Пријаве
слати на адресу школе.

Стекните
конкурентску
предност
ПОНИШТЕЊЕ
КОНКУРСА
ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“

15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел/факс: 015/7786-145

Обука за активно
Конкурс објављен 29.02.2012.
тражење посла
године у публикацији „Послови“, за радно место: директор,
поништава се у целости.

Обука за
активно
тражење
посла
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ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“
15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел/факс: 015/7786-145

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде
лице које испуњава услове прописане
чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и
чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Кандидат
треба да има одговарајуће образовање
прописано чланом 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и
психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије)
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има дозволу за рад; да има обуку и
положен испит за директора установе
(програм обуке за директора школе и
подзаконски акт којим се регулише ова
материја нису донети, па ће изабрани
кандидат бити у обавези да положи
испит за директора у року од годину
дана од дана ступања на дужност, тј.
од дана доношења подзаконског
Обука за акта);
најмање пет година рада у установи на
активно
пословима образовања
и васпитања,
тражењеобразонакон стеченог одговарајућег
посла кандидат
вања. Уз пријаву на конкурс
треба да достави: оригинал или оверену копију/препис дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оригинал
или оверену копију/препис уверења о
положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству и извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену
фотокопију доказа да има најмање пет
година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив послодавца,
делатност којом се бави, радно место
на које је кандидат био распоређен и
време трајања рада из области образовања и васпитања, да буде потписана и оверена печатом послодавца који
издаје потврду); биографију са кратким
прегледом кретања у служби. Докази
о испуњавању услова конкурса који
немају трајни карактер не могу бити
старијиНационална
од 6 месеци.служба
Школа по службеној дужности
прибавља уверење
за запошљавање
о неосуђиваности, у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о

Посао се не чека,
посао се тражи

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат, после доношења одлуке
о избору, а пре закључења уговора о
раду. Пријаве које не садрже доказ о
обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпуним. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу школе. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
015/7786-145.

ПОСАВОТАМНАВСКА
СРЕДЊА ШКОЛА

15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/514-837

Професор предмета
геодетска мерења и
рачунања и катастар
земљишта
Професор математике

на одређено време до повратка радника
са функције директора школе

Професор математике

са 55% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

Професор физике
Друштвена одговорност
са 50% радног времена

У
УСЛОВИ: VII/1ПРИОРИТЕТИ
степен стручне спреме,
по ПравилникуЗАПОШЉАВАЊУ
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави у стручним школама. Кандидати подносе: радну и личну
биографију; пријаву; извод из матичне
књиге рођених; оверен препис о завршеној школи-факултету; уверење о
држављанству. Пријаве са документима слати на горенаведену адресу.
Национална служба
за запошљавање

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

Пословни центри
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
НСЗ
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Ужице

ОШ „БРЕКОВО“
31234 Бреково
тел. 031/897-081

о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака.

Наставник енглеског језика

са 10 часова у матичној школи, 2 часа у
ИО Добраче, 2 часа у ИО Бјелуша

Наставник енглеског језика

на одређено време до 31.08.2012.
године, са 2 часа у матичној школи, 8
часова у ИО Добраче, 2 часа у ИО Малич

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до 31.08.2012.
године, са 3 часа у матичној школи, 4
часа у ИО Добраче

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне
спреме за рад наставника у основној
школи. Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред
општих услова испуњава и посебне
услове прописане одредбама Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред пријаве на
конкурс, кандидат треба да достави и
оверене фотокопије докумената којима
доказује да испуњава услове конкурса.
Пријаве се достављају на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ“
31242 Кремна
тел. 031/808-495

Професор музичке културе
са 25% радног времена

Професор физичког
васпитања
са 20% радног времена

ВИСОКА ПОСЛОВНОТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Наставник у звању
наставника практичне
наставе за остваривање
стручне праксе на студијском
програму Инжењерство
заштите животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен технички факултет; најмање
3 године радног искуства у струци;
објављени стручни и научни радови и
способност за наставни рад. Кандидат
уз пријаву на конкурс подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, потврду
о радном искуству, списак научних и
стручних радова. Услови за избор прописани су Статутом Школе, Правилником о избору наставника и сарадника
и Правилником о организацији послова
и систематизацији радних места. Пријаве на конкурс достављају се на адресу
школе.

ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/513-148

Професор физичког
васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.
Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на адресу
школе.

Ваљево

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

Рачуновођа
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: VII степен стручне
спреме, одговарајуће школе; психичка,
физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 6
месеци, нити за кривично дело против
достојанства личности и морала; да
је држављанин Републике Србије. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству;
оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; лекарско
уверење и доказ о неосуђиваности за
поменута кривична дела.

Педагог

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у
основној школи. Поред пријаве на конкурс доставити и оверене фотокопије
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса. Пријаве слати на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УСЛОВИ:
VII степен одговорност
стручне спреме
Друштвена
у наведеном занимању, а у складу са
Правилником о врсти стручне спреме
ПРИОРИТЕТИ
У у школи
наставника.
У радни однос
може да
буде примљено лице под услоЗАПОШЉАВАЊУ
вима прописаним чланом 120 Законом
Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба
за запошљавање

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме
одговарајућег занимања, према Правилнику о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат доставља доказе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству.
Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравственеСАЈМОВИ
способности
за рад са
ЗАПОШЉАВАЊА
децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Сви тражени докази морају бити достављени
као оригинали или оверене фотокопије
оригинала. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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ОШ „САВА КЕРКОВИЋ“
14240 Љиг, Светог Саве 22/а
тел. 014/3445-172, 3445-238

Помоћни радник у матичној
школи
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених.
Фотокопије докумената морају бити
оверене, а наведена уверења да нису
старија од 6 месеци.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

Оглас објављен 01.02.2012. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

Професор грађанског
васпитања

за 6 часова недељно (30% радног
времена), на одређено време за
школску 2011/2012. годину, у својству
приправника

УСЛОВИ: према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26340 Бела Црква, Милетићева 6
тел. 013/851-258

Олигофренопедагог
са 20 часова недељно
6 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 55/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
9/96, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008,
2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010), и то:
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектолог-олигофренолог.

Наставник немачког језика
са 14 часова недељно (77% радног
времена)

Врање

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
Тибужде, 17500 Врање
тел. 017/441-793

Конкурс објављен 16.11.2011.
године у публикацији „Послови“,
за радно место: професор српског
језика, са 95% радног времена, за
рад у истуреном одељењу на Барелићу, поништава се у целости.
У осталом делу конкурс остаје
непромењен.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
Тибужде, 17500 Врање
тел. 017/441-793

Професор српског језика
са 95% радног времена, за рад у
истуреном одељењу на Барелићу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме,
професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу. Поред
општих услова за заснивање радног
односа, кандидат је у обавези да поднесе следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених, држављанство
Републике Србије, доказ да није осуђиван и да се против њега не води истрага. Пријаву са овереним доказима о
испуњавању услова конкурса кандидат
треба да достави у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу школе.
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Вршац

ПЕДАГОШКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2011/2012. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема педагошког смера или виша стручна спрема
васпитачког смера или висока стручна
спрема-струковни васпитач; да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о стеченом образовању
(оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења); доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). Пријаве слати
на горенаведену адресу.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 55/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
9/96, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008,
2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010), и то:
професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.

Наставник математике

са 4 часа недељно (20% радног времена)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 55/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
9/96, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009,
3/2010), и то: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани математичар-информатичар; професор информатике и рачунарства; дипломирани математичар
за математику економије; професор
информатике-математике; дипломирани математичар-астроном; дипломирани математичар-примењена математика и дипломирани информатичар.
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Наставник хемије

са 8 часова недељно (40% радног
времена)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 55/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
9/96, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009,
3/2010), и то: дипломирани хемичар;
професор хемије; професор хемије и
физике; професор хемије и биологије;
дипломирани хемичар опште хемије;
дипломирани хемичар за истраживање
и развој, дипломирани физикохемичар;
дипломирани хемичар, смер хемијско
инжењерство; професор биологије и
хемије; професор физике и хемије за
основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани
хемичар-професор хемије.

Наставник физике

са 10 часова недељно (50% радног
времена)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 55/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
9/96, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008,
2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010), и то:
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 одговорност
за општу физиДруштвена
ку; дипломирани физичар за теоријску
и експерименталну физику; дипломиПРИОРИТЕТИ
У
рани педагог
за физику и општетехничко образовање
ОТО; дипломирани
ЗАПОШЉАВАЊУ
астроном, смер астрофизика.

Ложач-мајстор
УСЛОВИ: одговарајуће образовање
предвиђено чланом 40 Правилника о систематизацији радних места
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бела Црква,
бр. 489 од 31.08.2010. и бр. 725 од
24.11.2011, и то: послове ложачамајстора може обављати лице са II или
III степеном школске спреме-бравар,
водоинсталатер, електричар или аутомеханичар; лице мора бити стручно
оспособљено за руковање топловодним котловима на течно гориво.

Спремачица

одржавање фискултурне сале

УСЛОВИ: одговарајуће образовање
предвиђено чланом 42 став 2 Правилника о систематизацији радних места
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бела Црква,
бр. 489 од 31.08.2010. и бр. 725 од
24.11.2011, и то: послове спремачице
задужене за одржавање фискултурне
сале може обављати лице са завршеном основном школом.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да
испуњавају и услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ
о стручној спреми, тј. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању.
Кандидат који подноси пријаву за радно место: ложач-мајстор, поред горенаведених докумената прилаже и доказ
да је и стручно оспособљен за руковање топловодним котловима на течно
гориво. Доказ из казнене евиденције, у
складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа. У поступку одлучивања о избору
наставника, директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима (проверу врши надлежна служба за послове
запошљавања). Доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба
за запошљавање

Зајечар

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19206 Велики Извор, Изворски пут бб
тел. 019/467-115
е-mail: оsvukviz@gmail.com

Наставник математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наведено радно место у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи,
као и остали општи услови у складу са
важећим прописима и општим актима
школе. Уз пријаву на конкурс поднети
доказе о стеченом одговарајућем образовању, и то: диплому или уверење о
стеченом образовању (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, као и краћу биографију са личним
подацима и контакт телефоном. Документа се подносе у оригиналу или као
оверене фотокопије и по завршетку
конкурса се не враћају кандидатима. У
поступку одлучивања о избору кандидата и пријема у радни однос утврђује
се и испуњеност законом предвиђених
услова у погледу психичке, физичке
и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, као и у погледу
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена
Законом о основама система образовања и васпитања, на основу уверења које издаје надлежна полицијска
управа. Пријаве на конкурс се подносе
непосредно секретаријату школе или
препорученом пошиљком, на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса,
а неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Зрењанин

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

23242 Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 13

Наставник eнглеског језика
у првом и другом циклусу
основног образовања

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог одсутног
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат, поред законом
прописаних општих услова за заснивање радног односа, мора испуњавати
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
и посебне услове
прописане
Законом о
основама система образовања и васпитања (чл. 120 и 122) 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,
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Наука и образовање
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007,
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008,
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009
и 3/2010), и то: да има одговарајуће
образовање: наставник енглеског језика у I циклусу основног образовања: 1)
професор одговарајућег страног језика; 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 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 библиотекар-информатичар. 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 тачке 3 у обавези је да положи испите из педагошке психологије или педа-

гогије и психологије, као и методике
наставе. Лица из става 2 овог члана
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
које овласти Министарство просвете и
спорта. Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања
из става 2 имају професор, односно
наставник одговарајућег страног језика, професор разредне наставе, професор у предметној настави и наставник
у предметној настави са положеним
испитом Б2; наставник енглеског језика у другом циклусу основног образовања: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност. Кандидат треба да испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља: фотокопију дипломе о завршеном факултету; лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (овај доказ подноси кандидат пре
закључења уговора о раду), уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Доказ о некажњавању од
надлежног органа школа прибавља по
службеној дужности. Наведени услови
се доказују приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада.
Фотокопије приложених докумената
морају бити уредно оверене. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор математике

са 16,66% радног времена (3 часа
недељно), на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

Професор математике

са 88,88% радног времена (16 часова
недељно), на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу високу стручну спрему-звање:
професор математике; дипломирани
математичар; дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани
математичар-информатичар,
дипломирани математичар за рачунарство
и информатику. Кандидати треба да
испуњавају и услове на основу члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11). Кандидати уз пријаву
достављају следећа документа: оригинал или оверен препис дипломе (као
доказ о одговарајућем образовању) и
уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија). Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка,
физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима) кандидат
подноси пре закључења уговора о раду.
Пријаве са потребном документацијом
доставити у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Све потребне информације могу
се добити на број тел. 023/771-077.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор на
захтеве клијената
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НОВЧАНА НАКНАДА И
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Моја фирма се налази у стечају и очекујем да ћу ускоро и формално остати
без посла. Знам да на основу година стажа остварујем право на новчану
накнаду, али ме занима да ли је могуће да она буде исплаћена у једнократном износу, јер планирам да покренем сопствену фирму? Уколико то није
могуће, у ком тренутку мени престаје новчана накнада – када региструјем
фирму или касније?
Незапослено лице које је остварило право на новчану накнаду и коме је решење за остваривање овог права постало коначно, може да поднесе захтев Националној служби за исплату
новчане накнаде у једнократном износу. Исплата новчане накнаде у наведеном случају се
исплаћује ради самозапошљавања и без доприноса за обавезно социјално осигурање.
У случају да се незапосленом лицу призна право на новчану накнаду, а не поднесе захтев
за једнократну исплату новчане накнаде за самозапошљавање, може да поднесе захтев са
бизнис планом по јавном позиву за доделу субвенције за самозапошљавање. Тренутком регистрације привредног субјекта престаје право на новчану накнаду.

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

После 27 година рада остала сам без посла и већ 8 година не радим. Интересује ме
колико бих месеци требало да радим, да бих могла да примам новчану накнаду
преко Националне службе пре одласка у старосну пензију и да ли имам право на
накнаду?
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да право на новчану накнаду може остварити лице које је било обавезо осигурано 12 месеци непрекидно или
са прекидима у последњих 18 месеци. Овај услов се рачуна у односу на дан престанка радног
односа, односно обавезног осигурања за случај незапослености. Значи, неко коме је радни
однос престао пре осам година, морао би поново испунити овај основни законом прописан
услов да би испунио услове за остваривање права на новчану накнаду.
Запослен сам као приправник у Сурдулици. Интересује ме ко врши исплату зарада
приправницима и да ли је могуће да неки приправници нису већ 2-3 месеца добили
плату, иако по уговору исплата мора бити извршена сваког 5. у месецу.
У сарадњи са другим надлежним институцијама, Национална служба за запошљавање предузима све активности како би се исплата средстава лицима укљученим у мере активне политике запошљавања реализовала у што краћем року. Истичемо да је проблем пролазног
карактера и да ће Национална служба по пријему средстава за ове намене одмах дистрибуирати средства корисницима услуга. Сходно наведеном, захваљујемо вам се на стрпљењу
и разумевању описаних привремених тешкоћа, које ће на обострано задовољство у кратком
року бити превазиђене.
Да ли корисници новчане накнаде могу да конкуришу за средства за самозапошљавање? Моја сестра је новембра прошле године регистровала ДОО, па ме занима да ли бих ја сада остварила право на субвенцију уколико предузеће преведем
на себе?
Корисници новчане накнаде могу да конкуришу по јавном позиву за доделу субвенције за
самозапошљавање. Право на подношење захтева за доделу субвенције за самозапошљавање
имају само она лица која су у тренутку подношења захтева била на евиденцији Националне
службе за запошљавање. Уколико се лицу одобри субвенција за самозапошљавање, исто је у
обавези да региструје нови привредни субјекат. У конкретном случају, превођење фирме са
претходних власника на корисника новчане накнаде не би било могуће.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Подршка привреди Рашког округа

НОВА РАДНА МЕСТА
Директор НСЗ Дејан Јовановић је са краљевачким привредницима разговарао о будућим заједничким
активностима усмереним ка запошљавању што већег броја људи Рашког округа. Привредницима су
представљени програми Националне службе за запошљавање намењени послодавцима и онима који
желе да то постану

Г

отово на самом ушћу Ибра у Западну Мораву налази се
Краљево, по површини највећа општина у Србији и један
од најзначајнијих градова средишње Србије. Природни
услови, плодно земљиште и рудна налазишта, условили
су да доминантне привредне гране у краљевачкој општини буду пољоприпривреда, металопрерађивачка и ватростална индустрија, дрвна индустрија, грађевинарство и трговина, а
последњих година се све више развија текстилна индустрија.
Повољан геостратешки положај, на локацији укрштања важних
путних и железничких саобраћајница, пружа могућност привлачења страних и домаћих инвестиција. Међутим, ови ресурси су недовољно искоришћени и Краљево спада у средине са
забрињавајуће високом стопом незапослености. На посао чека
око 14 хиљада људи, а примећени су проблеми и у недостатку
компетенција.
О могућностима унапређења привредне слике града и начинима на које Национална служба може да им изађе у сусрет, са
привредницима града је разговарао Дејан Јовановић, директор
Националне службе за запошљавање. Састанак је организован са
намером да се покрене дијалог о учешћу привреде у креирању и
спровођењу програма Националне службе за запошљавање.
„НСЗ жели да буде партнер свим привредницима округа
и радујемо се даљој сарадњи. Ви сте корисници наших програма и кроз разговор треба да дођемо до суштине проблема који
вас муче, како бисмо га заједнички решили и што боље изашли

у сусрет вашим интересима и тако креирали нова радна места.
Активности по питању привлачења инвестиција, као и помоћ домаћој привреди, морају бити појачани, како на државном тако
и на локалном нивоу, јер се једино на тај начин може поправити
стање на тржишту рада. Ситуација није сјајна ни у вашем крају.
Велика је стопа незапослености, и то оне структурне“, нагласио је
Јовановић, који је сумирао резултате прошлогодишњих активних
мера спроведених у Рашком округу и најавио нове мере.
Привредницима овог краја су у протеклој години били
најатрактивнији подстицаји за ново запошљавање, као и обуке
за познатог послодавца. И у овој години ће те мере бити доступне послодавцима, као и програми намењени младима (Стручна
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пракса) и угроженим категоријама становништва. Јовановић је
подсетио да је Краљево и ове године у систему великих подстицаја и да субвенција за свако ново радно место износи 300.000
динара. Директор НСЗ је охрабрио предузетнике да уз помоћ Националне службе испуне своју законску и хуману дужност и да и
даље наставе да запошљавају особе са инвалидитетом и њихове
персоналне асистенте.
„Настојаћемо да са буџетом који имамо, користећи и различите пројекте који не укључују финансијска давања, урадимо
све да повећамо запосленост. Интензивно ћемо радити на јачању
својих капацитета, како бисмо што квалитетније посредовали у
запошљавању и обезбедили вам одговарајуће раднике. Сви који
желе да покрену свој посао од нас могу очекивати сваки вид
финансијске и нефинансијске подршке“, рекао је Јовановић и на
примедбе привредника о великим наметима који коче њихово
пословање одговорио да држава мора системски да уради нешто
по питању растерећења предузетника од различитих дажбина
које тренутно постоје на националном, али и локалном нивоу.
Предузетнике су нарочито интересовале могућности комбиновања мера Националне службе, јер су свесни да због малог
издвајања за активне мере Служба неће моћи да им изађе у сусрет. Скренули су пажњу и на недостатак обучене радне снаге,
посебно у производним занимањима, али и проблеме са сивом
економијом, у којој ради велики број грађана Рашког округа.
„Потребни су нам искусни радници, како бисмо развили
наше предузеће. Планирамо да запослимо око 100 људи, али они
морају да прођу одређену обуку да би одговорили захтевима
радног места. Проблем је и у њиховој мотивацији, јер смо са кандидатима већ имали разговоре који нису уродили плодом. Наша
фирма планира да запосли и особе са инвалидитетом, па нам је
подршка Службе веома битна и у селекцији, али и у опремању
радних места“, рекла је представница краљевачког „И-тренда“.
А.Б.

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

„ТОП ЏОБ’’ – друштвено одговоран пројекат

ПОСВЕЋЕН МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА
Сајам „Топ џоб“ одржава се по трећи пут, у „Белекспо центру“
на Новом Београду, 12. и 13. марта. Радно време сајма првог дана је
од 11 до 19, а другог од 10 до 18 часова. Улаз је бесплатан.
Идеја водиља организатора је да буде друштвено одговоран
пројекат и да допринесе запошљавању угрожених група, као што
су особе са инвалидитетом и млади.
Ове године сајам је посвећен младим талентима, па је
потражња на сајму управо усмерена ка њима.
Највећа потреба је за инжењерима и ИТ стручњацима, тако да
„Асеко“ (Asseco) тражи следеће кадрове: Junior Software Developer,
Senior Software Developer, Support Engineer, Network Engineer,
System Engineer, Resource Manager, Junior Sales Representative. ФИАТУ су потребни инжењери и техничари машинства, електротехнике, електронике и информатике, а „Тигар гуме“ (Tigar tyers) траже
индустријског инжењера – организатора и инжењера квалитета.
На сајму ће бити организована предавања посвећена битности повезаности образовања и запошљавања, а једно од предавања,
под називом „Развој каријере и личних способности“, одржаће доц.
др Лазар Дражета, са Сингидунум универзитета.
За време трајања сајма биће постављени компјутери са специјално дизајнираним софтвером, који је припремила компанија
„Моцарт“, где ће кандидати имати могућност да се упишу у електронску базу података.
Дугогодишњи партнер сајма је Национална служба за запошљавање. Више информација на сајту www.topjob.rs.

Локални акциони планови омогућиће запошљавање 4800 особа

УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА

Локалне самоуправе су препознале важност децентрализације политике запошљавања, чији је циљ
смањење регионалних разлика, и укључиле се у решавање проблема незапослености на локалном нивоу
Националној служби за запошљавање је 136 локалних самоуправа поднело захтев за суфинансирање локалних акционих
планова запошљавања у 2012. години, у укупној вредности од 787
милиона динара, што ће са додатним средствима Министарства
економије и регионалног развоја омогућити запошљавање више од
4.800 лица. У току је поступак обраде поднетих захтева у НСЗ, на
основу чијег предлога ће Министарство економије и регионалног
развоја донети одлуку о одобравању средстава за суфинансирање.
Захтеви су поднети у свим регионима Србије (Београд, Војводина, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија, Косово
и Метохија). Од 136 укупно поднетих захтева, 135 се односи на локалне самоуправе, док је један захтев поднет од стране Покрајинског секретаријата АП Војводина.
Највише средстава према ЛАПЗ у 2012. години општине су издвојиле за субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима - 327 милиона динара, затим за спровођење
јавних радова - 259 милиона, те за субвенције за самозапошљавање
- 191 милион динара, као и за програме обука незапослених лица
- 9 милиона динара.
Највише средстава за програме запошљавања издвојили су
градови Ниш - 35 милиона динара, Врање - 30 милиона динара, Чачак - 30 милиона динара и Крушевац - 25 милиона динара. Општине Куршумлија и Тутин, које спадају у девастирана подручја, препознале су важност подстицања запошљавања, и у овој години из
локалног буџета издвојиле по 15 милиона динара. Слично је урадила и општина Сурдулица, која такође спада у најнеразвијеније
општине, која је издвојила 10 милиона динара. Ове године захтеве су поднеле и општине са Косова и Метохије, као и Покрајински
секретаријат Војводине. Више захтева поднето је из општина које
спадају у неразвијене (III и IV група развијености) - 82 захтева, док
су развијене општине (I и II група развијености) поднеле 53 захтева,
што говори да су локалне самоуправе препознале важност децен-
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трализације политике запошљавања, чији је циљ смањење регионалних разлика, и укључиле се у решавање проблема незапослености на локалном нивоу.
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености предвиђено је да уколико локална самоуправа обезбеди минимум 51 одсто средстава потребних за финансирање програма
запошљавања, може поднети захтев за учешће у суфинансирању
тог програма или мере. Оним локалним самоуправама које према
степену развијености спадају у III и IV групу развијености, као и
девастираним подручјима, може се одобрити суфинансирање и
када је у буџету локалне самоуправе обезбеђено мање од половине
средстава. Да би општине добиле средства из буџета, потребно је да
имају донет локални акциони план запошљавања, који је усклађен
са Националним планом запошљавања, као и формиран савет за
запошљавање, односно да испуне формалне услове предвиђене
позивом. Локалне самоуправе су за овогодишње суфинансирање
мера могле да поднесу захтев НСЗ до 31. јануара 2012. године.
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Ветар у леђа пословању

УПОРНОСТ СЕ ИСПЛАТИ
Фирма „V.A.L. Fashion“ је прошле године, користећи програм Националне службе намењен подстицању
запошљавања у неразвијеним и девастираним подручјима, запослила 50 нових радника. У плану је и ново
запошљавање, с обзиром да ово предузеће постоји тек годину дана и да му тек предстоји прави развој и
покретање сопственог бренда

Н

а левој обали Велике Мораве налази се Варварин, административни, привредни и културни центар Темнића. Последње деценије оставиле су трагове на привреди овог краја, који данас представља девастирано
подручје. Незапосленост је изузетно висока, па се свако улагање у нова радна места дочекује са одобравањем.
Национална служба за запошљавање помаже запошљавање, али и отварање и одржавање нових радних места. Директор Службе Дејан Јовановић посетио је текстилно предузеће „V.A.L. Fashion“, у Горњем Катуну код Варварина, како би
се на лицу места уверио у добре резултате досадашње и могућности нове сарадње. Фирма „V.A.L. Fashion“ је прошле године,
користећи програм Националне службе намењен подстицању
запошљавања у неразвијеним и девастираним подручјима, запослила 50 нових радника. У плану је и ново запошљавање, с
обзиром да ово предузеће постоји тек годину дана и да му тек
предстоји прави развој и покретање сопственог бренда.
„Национална служба за запошљавање помаже развој свих
привредних сектора. Драго нам је да након неколико безуспешних покушаја оживљавања текстилне индустрије овог
краја, уз помоћ НСЗ сада имамо халу испуњену вредним и задовољним радницима. Текстилна индустрија је веома важна,
јер запошљава велики број радника, пре свега жена, које у
Србији теже долазе до посла. Сарадњом са компанијом „V.A.L.
Fashion“ управо помажемо и развој текстилне индустрије овог
краја, али и запошљавање угрожених категорија на тржишту
рада. Уз наше подстицаје намењене послодавцима у мање
развијеним крајевима Србије, у погонима ове младе фабрике
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запослено је 50 нових радница“, рекао је Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање, приликом посете
варваринском предузећу „V.A.L. Fashion“. Јовановић је истакао
да ће НСЗ и даље пратити развојне планове ове компаније, јер
је показала да може да испуни договорене планове.
„Подстицајна средства Националне службе дала су ветар
у леђа нашем пословању и развоју, као и одлуци да развијемо
сопствени бренд. Постојимо тек годину дана и за своје место на
све конкурентнијем тржишту боримо се пре свега квалитетом
производа. За сада вршимо услужно шивење за познате робне марке из Француске, Немачке и Аустрије, а у преговорима
смо са италијанским и белгијским партнерима. Планирамо
да развијемо наш производ, који ћемо пласирати на домаће,
али и тржиште Руске Федерације. Тренутно запошљавамо 61
радника, претежно жене, а наши планови ће захтевати нова
запошљавања“, рекла је Снежана Пребирачевић, један од валасника компаније „V.A.L. Fashion“.
Компанија претежно запошљава жене, које су некада биле
запослене у неуспешно приватизованом предузећу „Темнићанка“. Оне сада вредно раде и поново стичу поверење у приватног послодавца, који им за разлику од претходног нуди добре услове рада и редовне и пристојне плате. „Дуго сам чекала
ову прилику која ми много значи, јер ми је остало неколико година до одласка у пензију. Јако сам задовољна условима рада
и платом која је солидна и, што је најважније, редовна“, прича
Милана Јовановић, док њена деветнаестогодишња колегиница, Невена Милетић, не крије задовољство што је још пре завршетка средње школе добила прилику да се запосли у струци.
Компанија настоји да подмлади свој кадар, а већ је увела
и сопствену линију за обуке, на којој се тренутно занату учи
десет радница.
				
А.Б, И.М.

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

Завршена конференција директора средњих школа

ДИРЕКТОРИ ГЛАСАЈУ ЗА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Предузетничко образовање у Србији је од посебне важности и потребно га је даље развијати кроз
сарадњу школа, државних институција и приватног сектора
Редовна годишња Конференција директора средњих школа у
Србији одржана је протекле недеље у хотелу „Континентал“ у Београду. Уз присуство директора средњих школа из свих крајева
Србије, на конференцији је посебна пажња посвећена спровођењу
образовних програма из области предузетништва у средњим школама.
На скупу су говорили Мајкл Пилсбери, директор Усаидовог
(USAID) Пројекта за јачање економске сигурности, Радован Живковић, руководилац Групе за средње стручно образовање и васпитање
Министарства просвете, Лу Фароу, директор Усаидовог Агробизнис
пројекта, Лука Филиповић, помоћник директора Београдске пословне школе и Светлана Кисић, саветник Економског института.
Сви говорници су се сложили да је предузетничко образовање
у Србији веома важно и да је потребно даље га развијати кроз сарадњу школа, државних институција и приватног сектора.
„У нашој школи су прошле године уведени нови образовни профили, са Предузетништвом као једним од најважнијих предмета.
Драго ми је да је Министарство просвете препознало потребу за
оваквим видом образовања и да ће у овом смеру наставити реформу средњег стручног образовања у Србији. Нашим ученицима је
потребно више практичне наставе и то је оно што ћемо као школа
увек подржати. Нажалост, професори још увек немају уџбенике за
предмет Предузетништво, па се надам да ће ускоро и то бити обезбеђено“, изјавио је Горан Станковић, помоћник директора Техничке
школе из Зајечара.
„Циљ конференције је да се директорима средњих школа које
имплементирају програме из области предузетништва пруже најновије информације о раду код нас и у Европи, као и да добију додатне обуке на теме које повезују менаџмент у школама и образовне програме из области предузетништва. Верујемо да директори

школа и те како могу да мењају будућност наредних генерација“,
изјавио је Дарко Радичанин, извршни директор „Достигнућа младих у Србији“.
Конференцију директора средњих школа реализовала је организација “Достигнућа младих у Србији”, уз подршку Београдске
пословне школе, Америчке агенције за међународни развој (USAID)
и Института за одрживе заједнице (ISC).
Организација „Достигнућа младих у Србији“, која у протеклих девет година спроводи програме едукације у преко 180 школа широм Србије, пружа подршку образовном систему применом
програма и пројеката који доприносе оспособљавању ученика за
новонастало пословно окружење.
		
М.Миличковић („Достигнућа младих у Србији“)

Субвенционисани програм обуке за незапослене

ЈЕЗИЧКИ ПАСОШ

Право на учествовање у програму имају искључиво незапослена лица која су евидентирана у Националној
служби за запошљавање, што је потребно документовати потврдом или евиденционим картоном
Према анализама Националне службе за запошљавање,
структура стручне спреме оних који су незапослени или су остали
без посла није се мењала у последње две до три године, односно
без радног места је највише оних са основном и средњом школом,
док је понуда послодаваца и даље окренута ка квалификованим
кадровима који поседују и додатна, применљива знања. Дакле,
диплома средње школе или факултета није довољна за запослење.
Управо зато, Центар „Еквилибрио“ (Equilibrio), у сарадњи са
порталом „Инфостуд“, организује Субвенционисани програм обуке за незапослена лица. Програм се састоји из тромесечне наставе страних језика, уз издавање уверења и Међународног језичког
пасоша, и радионица на тему писања CV-а, мотивационог писма и
симулација интервјуа за посао.
Међународни језички пасош за оне који су га стекли има посебну вредност. То је лични документ који је валидан на територији целе Европе. У нашој земљи уведен је под покровитељством
Привредне коморе Србије, на основу пројекта којим се подстиче
учење као трајни процес, а познавање страних језика посматра
као нужан предуслов личног развоја сваког појединца. Језички пасош могуће је искористити при конкурисању за посао у земљи и
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иностранству, дакле, како код
домаћих, тако и код страних
послодаваца.
Право на учествовање
у програму имају искључиво незапослена лица која су
евидентирана у Националној
служби за запошљавање, што
је потребно документовати
потврдом или евиденционим
картоном незапосленог. Почетак реализације програма је у
марту, укупни фонд 46 школских часова, а термини за наставу су
преподневни и дневни.
Субвенција Центра „Еквилибрио“ и портала „Инфостуд“ покрива 70% укупних трошкова програма, док незапослено лице
коме се одобри субвенција плаћа преосталих 30%.
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АKТА споразум

ПОД МАСКОМ
БОРБЕ ПРОТИВ
ПИРАТЕРИЈЕ

Споразум би требало да заштити интелектуално власништво и уметничка дела од
масовних крађа и пиратерије на интернету. Међутим, према оценама експерата,
АКТА отвара могућност да се погази право на анонимност, а провајдери обавежу
да контролишу шта раде људи којима пружају интернет услуге

А

КТА споразум (ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement
или Трговински споразум против фалсификовања), који
је протеклих недеља изазвао лавину протеста широм Европе и света, има за циљ да се хармонизију међународни
стандарди у заштити интелектуалне својине у више области, од музичке и филмске до фармацеутске индустрије. Споразум треба, између осталог, да заштити интелектуално власништво
и уметничка дела од масовних крађа и пиратерије на интернету.
Многи стручњаци, међутим, упозоравају да споразум може под
маском борбе против пиратерије да угрози слободу интернета и
анонимност његових корисника.

Чека се мишљење Европског суда правде
О АКТА споразуму преговоре су водили ЕУ, САД, Јапан, Канада,
Нови Зеланд, Аустралија, Сингапур, Јужна Кореја, Мароко, Мексико
и Швајцарска. Документ је до сада потписало више развијених земаља, укључујући САД, Канаду и Јужну Кореју, које су то учиниле
прошле године. Како преносе поједини медији, споразум је у неким
деловима сличан контроверзним предлозима закона против пиратерије на интернету и заштити ауторских права у САД. Одустало се
од захтева да се забрани приступ интернету корисницима за које
се утврди да су у више наврата прекршили ауторска права, пише
„Гардијан“, јер је ЕУ то сматрала неприхватљивим. Брисел тврди
да због АКТА споразума неће бити потребно да се мењају закони у
чланицама, већ да ће друге земље морати да се прилагоде европским стандардима.
Европска комисија у име ЕУ и 22 чланице Уније потписале су
26. јануара у Токију међународни споразум о заштити власништва
- АКТА. Област заштите интелектуалне својине спада у надлежност
и ЕУ и чланица, па споразум морају да потпишу и ратификују свих
27 чланица, као и ЕУ. Да би споразум био прихваћен, мора да га
одобри и Европски парламент, што се не очекује пре лета 2012.
Европска комисија је одлучила да затражи мишљење Европског суда правде о томе да ли Међународни споразум о заштити
интелектуалне својине - АКТА крши основна права и тиме суспендовала ратификацију споразума у 22 чланице које су га потписале. У Европи не јењава полемика, а споразум је посебно споран
за кориснике интернета који страхују да би се његовом применом
угрозиле њихове слободе. Овај корак Европске комисије наишао је
на одобравање међу странкама у Европском парламенту, од чијег
мишљења ће такође зависити прихватање споразума.

Под притиском јавности
Попуштајући пред све већим незадовољством јавности, Комисија је саопштила 22. фебруара да ће се обратити Европском суду
правде, како би утврдио да ли је АКТА у складу са основним правима и слободама у ЕУ, попут слободе изражавања и информисања,
заштите података и интелектуалне својине.
Широм ЕУ споразум је наишао на велики отпор међу грађанима, због чега су владе више чланица одлучиле да одложе рати-
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фикацију док Европски парламент не изнесе свој став. У многим
чланицама ЕУ су одржани масовни протести грађана, а на удару
хакера нашли су се званични сајтови.
„У протеклих неколико недеља процес ратификације АКТА
споразума је покренуо дебату широм Европе о слободи на интернету и значају који заштита европске интелектуалне својине има
за наше економије“, рекао је европски комесар за трговину Карел
де Гухт (Gucht), иначе ватрени присталица овог споразума. Де Гухт
дели бригу грађана за основне слободе и забринутост око тога шта
заиста АКТА значи, али осуђује гласине и дезинформације које се
шире путем друштвених мрежа и блогова.
Европски комесар је поновио став Комисије да АКТА треба да
заштити европску економију, као и радна места која се сада губе,
јер се на светским тржиштима налази фалсификована роба у вредности од 200 милијарди евра.
„Уверен сам да нема ничег лошег у АКТА споразуму, напротив, то је сасвим добар споразум, који ће заштитити интелектуалну
својину. Ми немамо нафту и гас или минерале у нашем тлу. Оно што
имамо је интелектуална својина и зато морамо да је заштитимо“,
рекао је Де Гухт.

Процес суспендован
Процес ратификације биће суспендован до одлуке суда, који
ће дати смернице о томе докле се може ићи, а да се не угрозе основна права. Де Гухт је истакао да је ЕУ водила рачуна о томе у
преговорима о споразуму, те да се, у сваком случају, Комисија не
може окривити за пропуст. Европски комесар за трговину је рекао
да АКТА неће изменити важеће прописе у Европи, као и да неће
ништа променити у коришћењу интернета и друштвених мрежа.
Европска комесарка за унутрашња питања и основна права
Вивијан Рединг упозорила је да право на интелектуалну својину
није „апсолутно основно право“ и нагласила да заштита тог права
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никада не може бити оправдање за угрожавање слободе изражавања или блокирање приступа интернету.
Водеће групе у Европском парламенту поздравиле су одлуку
Европске комисије да затражи мишљење Европског суда правде,
али су изнеле различита очекивања.
Група Зелени/Европска слободна алијанса оценила је да је обраћање суду само још један корак ка одбацивању документа, док
је група Социјалиста и демократа позвала на наставак расправе
након одлуке Европског суда правде. Европска народна партија је
изразила подршку споразуму, а Алијанса либерала и демократа за
Европу позвала да се поново размотре закони како би се избегли
проблеми.

АКТА ад акта
Споразум од почетка изазива контроверзе. Према оценама
експерата, он отвара могућност да се погази право на анонимност, а
провајдери обавежу да контролишу шта раде људи којима пружају
интернет услуге. Известилац Европског парламента за АКТА, француски социјалиста Кадер Ариф, посебно је критиковао нетранспарентност преговора о споразуму.
„Не желим да учествујем у том циркусу“, навео је Ариф у саопштењу. Он је најоштрије осудио „цео процес који је довео до потписивања споразума“, јер у њему нису учествовале организације
цивилног друштва. Преговори су се одвијали под велом тајности,
потписивање је одлагано без икаквих објашњења, а захтеви које је
Европски парламент изнео у више резолуција нису уважени.
Организација Репортери без граница оценила је да би споразум могао да угрози слободу говора и информисања. Отпор према
споразуму је посебно снажан у Пољској. У протесте су се посебно
активно укључили хакери, нападима на државне сајтове, а од 23.
јануара се сваког дана одржавају бурне демонстрације хиљада
младих по пољским градовима. Највише грађана, преко 10.000,
окупило се 25. јануара у Кракову. Претња да би могла да буде угрожена слобода интернета ујединила је у Пољској на истим демонстрацијама непомирљиве - левичаре анархисте и ултракатоличку
десничарску Свепољску омладину.
Хакери су упадали и у компјутере пољских званичника и крали не само шифре, већ и документе и телефонске контакте и адресе.
Полиција је 26. јануара ухапсила двадесетдвогодишњег младића
из Вроцлава, који је упао на сајт премијера Доналд Туска.
Под притиском јавног мњења Туск је рекао да Пољска неће
ратификовати споразум, ако се установи да он угрожава слободе.
„Неки се плаше споразума АКТА. У консултацијама са корисницима интернета и стручњацима анализираћемо свако словце пре ратификације, да не би остала никаква сумња да АКТА изискује било
какве измене које би угрозиле слободу интернета и гарантовану
анонимност корисника“, рекао је пољски премијер.

Буди и ти део револуције
Државни секретар у Министарству науке Радивоје Митровић
каже да је у интересу Србије да приступи АКТА споразуму, јер
постоји акциони план Владе који то подржава.
“То је услов за озбиљну економију. Крајем прошле године већ су
уведене измене закона о ауторским и сродним правима, које додатно регулишу ту област“, рекао је Митровић. Неколико стотина Београђана на Тргу републике, као и исто толико Новосађана на Тргу
слободе, протестовало је недавно због најаве да би и Србија могла
да потпише контроверзни међународни споразум.
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„Стоп Акта“, „Буди и ти део револуције“, „Викимедија - Википедија“, „Цензура? Без мене!“, „Нећу апсолутизам и контролу информација“, неки су од транспарената који су се видели на протесту у
Београду. Међу окупљенима на београдском Тргу републике било
је и оних који су носили маске Гаја Фокса, а незадовољни грађани су
говоре прекидали повицима „АКТА СТОП“.
„У медијском мраку интернет је једина светла тачка, а
друштвени медији, попут ‚Фејсбука‘, једини двосмерни и стварно
демократски вид комуникације. Кроз размену слободних информација стичемо прави увид у тренутну ситуацију и лакше се постављамо према догађајима који тек треба да се одиграју“, поручио је
један од учесника протеста.
Окупљени на централном градском тргу, углавном млади,
потписивали су „Анти-АКТА“ петицију, са захтевом да се Влада Србије јавно изјасни против тог споразума, јер је противан Уставу Србије, штетан за слободу говора и слободну комуникацију и штетан
за пољопривреднике, културу, науку, образовање. У захтеву који је
наведен у „Анти-АКТА“ петицији пише да ниједна адреса или презентација на интернету не сме бити филтрирана, блокирана или на
други начин учињена недоступном. Учесници скупа најавили су
нове протесте испред Скупштине Србије, ако захтеви не буду испуњени до 10. марта.

Без права на суђење
Подршку протесту против АКТА споразума, одржаном у Београду, својим присуством дао је и Родољуб Шабић, повереник за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
„Имао сам два јака разлога да присуствујем скупу. Први је да
пружим подршку, а други је зато што је скуп организовала група
младих грађана који нису ни у каквој вези са властима и политичким партијама. Протесту би се имало штошта замерити, а пре
свега недостатак логистике, технике и лоше озвучење, али мислим
да су ипак успели да пошаљу поруку власти у Србији да се о стварима које се тичу великог броја људи не може одлучивати далеко
од очију грађана“, рекао је Шабић.
Шабић се посебно осврнуо на чињеницу да је Европска комисија, која је потписала споразум, одложила његову ратификацију
и упутила га Европском суду правде који би требало да да своју
оцену.
„Споразум нису прихватиле ни Немачка, Холандија и неколико европских држава, а у Пољској је због њега скоро избила револуција, након чега су и неке потписнице, попут Пољске, Бугарске и
Чешке, затражиле да се повуку из споразума“, додаје Шабић.
Весна Ракић-Водинелић, професорка на Правном факултету
Унион, изјавила је да су правни методи које АКТА садржи агресивни и да угрожавају право на приватност, слободу изражавања, право на лечење и правично одлучивање.
„На пример, држава може наложити провајдеру да хитно
открије носиоцу права интелектуалне својине информације о кориснику за којег се тврди да је повредио право интелектуалне својине. Довољно је да носилац права тврди да је одређени корисник
његово право повредио. Такође, овај споразум земљама потписницама намеће обавезу кривичноправне заштите, што одступа од ЕУ
стандарда, а не обезбеђује ни правично суђење“, каже Водинелићева и додаје да у АКТА споразуму нема гаранција за оптуженог, јер
се могу изрећи привремене мере одузимања и заплене његове имовине, за које се тврди да су резултат повреде права интелектуалне
својине, а да се туженом не пружи прилика да се изјасни.
А.Б.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Балканска 33
тел. 037/412-501

Нови Сад

Ниш

Лесковац

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Крушевац

11. октобра 25
тел. 016/202-400
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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

