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Нема више дуплог опорезивања
предузетница породиља

ИСПРАВЉЕНА НЕПРАВДА
Влада Србије је почетком месеца усвојила закључак да ће
породиљама, приватним предузетницама, које су до сада биле
дупло опорезиване, бити враћена средства уплаћена за социјално
осигурање. Новац ће се враћати преко Пореске управе, а на захтев
обвезника

Расписани јавни позиви

ПОДРШКА ОДРЖИВОМ
ЗАПОШЉАВАЊУ
Детаље о висини субвенционисаних средстава, условима под
којима је могуће конкурисати за сваки од понуђених програма,
потребној документацији, закључивању уговора, можете прочитати
у интегралним текстовима јавних позива, које објављујемо у овом
броју публикације „Послови“

Промоција предузетничке културе
и начина размишљања

ПОДРШКА НА
ВАШЕМ ПРАГУ
Развој малих и средњих предузећа је посебно значајан за Србију,
јер су она стабилан извор новог запошљавања. Држава мора да
брине о овом развојном потенцијалу и своје грађане подстиче
да размишљају о предузетништву као шанси да себи и својим
породицама обезбеде егзистенцију
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Национална служба за запошљавање расписала је
ових дана неколико јавних позива, који су део процеса
спровођења мера активне политике запошљавања. Конкретне детаље о висини субвенционисаних средстава,
условима под којима је могуће конкурисати за сваки од
понуђених програма, потребној документацији, закључивању уговора, можете прочитати у интегралним текстовима јавних позива, које објављујемо у овом броју
публикације „Послови“. Кроз поменуте јавне позиве, али
и друге редове активности НСЗ, у циљу повећања запослености и смањења незапослености, реализоваће се бројни програми и мере активне политике запошљавања,
дефинисани Националним акционим планом запошљавања за 2012. годину.
Влада Србије је почетком месеца усвојила закључак
да ће породиљама, приватним предузетницама, које су
до сада биле дупло опорезиване, бити враћена средства
уплаћена за социјално осигурање. Новац ће се враћати
преко Пореске управе, а на захтев обвезника. Саветник
у Министарству рада и социјалне политике, Љубомир
Пејаковић, објаснио је да ће све приватне предузетнице,
које су користиле породиљско одсуство и по том основу
биле дупло опорезиване, бити ослобођење плаћања пореза за обавезе доспеле од 1. јануара 2010. до 7. јануара
ове године, када је ступио на снагу нови Закон о доприносима. У документу Владе, између осталог, пише да ће
свим предузетницама које имају доспеле обавезе, а нису
их измириле од јула 2011. до 7. јануара ове године, држава преузети те обавезе.
Предузетништво је један од главних покретача напретка домаће економије и раста инвестиција. У циљу
подршке развоја сектора малих и средњих предузећа и
предузетништва и приближавања републичких институција локалним срединама и грађанима, Министарство
економије и регионалног развоја је покренуло јединствену манифестацију, под називом „Подршка предузетништву на вашем прагу“. Прилику да разговарају са
представницима републичких институција прошле недеље имали су заинтересовани грађани, предузетници и
представници локалне самоуправе Параћина и околних
градова, а манифестација ће бити организована у свим
регионима Србије.
О начину на који Национална служба може да помогне и развоју и коришћењу привредних потенцијала,
са привредницима из Блаца, Житорађе, Куршумлије и
Прокупља разговарао је Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање. Привредницима су
представљени програми намењени послодавцима, а у
циљу подстицања запошљавања у крају у коме је више
незапослених него запослених становника.
В.Пауновић
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Домаћи производи на светским сајмовима

ХРАНА СА ДУШОМ
Велики број људи у Србији
могао би да се посвети
производњи органске хране.
Ове године за 40 одсто
повећана буџетска подршка у
тој области

С

рбија се и ове године представила на 77. сајму „Зелена
недеља“, у Берлину, једном од највећих светских сајмова
пољопривреде, на којем учествује више од 1.600 излагача. Манифестацију је по незваничним подацима посетило
око пола милиона људи, међу којима бројни представници великих компанија из сектора производње хране и примарне
пољопривредне производње. Овогодишња земља партнер „Зелене недеље“, која је окупила излагаче из 59 земаља, била је Румунија.
Наш национални штанд се традиционално налазио у хали
18, заједно са штандовима Шпаније, Аустралије, Словеније, Македоније и Малте. Првог дана на штанду Србије је врвело од гостију.
Посетиоци су могли да пробају домаћи ајвар, пршуту, али и органске производе од јабуке, цвекле, парадајза и наравно незаобилазну шљивовицу.
Отварању је присуствовао и српски министар пољопривреде
Душан Петровић, који је изјавио да је ове године акценат стављен
на промовисање производње органске хране у Србији. Иако је та
грана још у повоју у нашој земљи, из године у годину се повећавају површине за ове изузетно тражене производе.
„Велики број људи у Србији могао би да се посвети производњи органске хране и тако осигура егзистенцију својим породицама. Планирамо да у овој години за 40 одсто повећамо буџетску подршку у тој области у односу на прошлу годину“, истакао
је Петровић.

„Органска храна је веома популарна у Европи, а њена цена
је два до три пута виша од хране произведене на индустријским
основама и уз употребу хемијских средстава. Потенцијали Србије
су у том правцу велики, јер имамо земљиште и климу“, каже Вучићева. Она сматра да наша јака храна, као што су ћевапчићи
или шљивовица, више не пролази у Европи и да бисмо морали
да осмислимо нови бренд, а то би могла бити органска паприка,
органска малина или друго воће.
„Сада и Немци истичу да смо по производњи малина трећи
у свету, па је то можда пут којим треба ићи“, рекла је госпођа Вучић.
Ове године се први пут на „Зеленој недељи“ појавила и Туристичка организација Србије. Директорка Гордана Пламенац
каже да се овогодишња промоција хране темељи на географски
заштићеним просторима, што подразумева аутентичност, па је
Туристичка организација тако видела шансу да промовише дестинације Србије. За ову прилику су припремили филм „Јела са
душом Србије“, а како су прошле године тема били домаћи фестивали, филмови су се нашли као добра визуелна потпора на српском штанду.
Елизабет Шпар Карнеиро, из немачке фирме BVVG, која је
пословно сарађивала са нашим институцијама и тако упознала
нашу земљу и људе, каже да јој се изложбени простор Србије веома допао, „јер је зелен, отворен и модеран“.
„Српска јела су једноставна, али је добро што се чува традиција и што се душа Србије огледа и у вашој храни“, поручила је
немачка гошћа.

Повратак природи

Производња органске хране није једноставна, јер је потребно
најмање три године да би се конвертовало земљиште које је класично обрађивано. Међутим, српски министар сматра да Србија
у наредних пет-шест година може да постане важан произвођач
органске хране.
Слично мисли и мр Миланка Вучић, директорка Председништва Привредне коморе Србије у Франкфурту, која је на сајам дошла у својству посматрача. По њој су пољопривредна и прехрамбена индустрија мотори српске привреде, а органска храна једна
ниша за сарадњу.

Иако заузимају тек око 1% укупног светског тржишта хране, органски производи постају све траженија роба у свету и све
је значајније учешће ових производа у светским трговинским
токовима. Процењује се да ће учешће ових производа на светском тржишту хране наставити да расте и у наредним годинама.
Неопходни услови за почетак органске пољопривреде су:
изолованост земљишних парцела, сточарских фарми и прерађивачких капацитета од могућих извора загађења, одговарајући квалитет воде за наводњавање, усклађен развој биљне и
сточарске производње, оспособљеност стручњака и произвођача за органску пољопривреду.
У земљама ЕУ продаја органских производа је утростручена. Потрошачи ову храну купују првенствено из здравствених
разлога (46%) и због бољег укуса (40%). У неким развијеним
земљама органска пољопривреда већ значајно учествује у
укупној пољопривредној производњи, па тако у Данској на њу
отпада 13%, у Аустрији 10%, у Швајцарској 8%. Највеће тржиште
органских производа је у Немачкој, са годишњим растом од 10%
и двоструко је веће од другог по реду тржишта Француске.

Промоција пројекта „Без препрека“

ДИЗАЈН ЗА СВЕ
Велики број појединаца и организација особа са инвалидитетом навoди проблем неприступачног окружења
као највећу препреку за нормалан живот и продуктиван рад. Пројекат ће допринети ублажавању и трајном
решавању овог проблема у барем пет градова у Србији

П

риступачност подразумева све оно што сваком појединцу омогућава да самостално живи и учествује у
свим аспектима живота, на једнакој основи. Изградња
приступачног окружења није само испуњавање законских обавеза и додатна градња помагала за 10% становника, колико је уобичајена процена популације особа са инвалидитетом у неком друштву, већ потреба и до 40% становника,
старих, деце, трудница, родитеља са децом у колицима... Истовремено целокупно становништво ужива у много квалитетнијем
амбијенту.
Закон о планирању и изградњи дефинише стандарде
приступачности као “обавезне техничке мере, стандарде и услове
пројектовања, планирања и изградње којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама”. Ова одредба се односи на стандарде који регулишу
несметано кретање, односно приступачност у смислу уклањања
архитектонских баријера. Веома важан аспект приступачности
су и законска акта о приступачности упутстава, информација,
производа и услуга. Они, нажалост, у Републици Србији још увек
нису донети.

Реална животна потреба
“Особе са инвалидитетом, али и други грађани – труднице,
старе особе, родитељи са децом у колицима, људи који се суочавају са тренутном ситуацијом повреде или болести, осећају
колико је важно да околина у којој живе буде без препрека у свакодневном животу. Приступачно окружење је не само питање
људских права, већ и реална животна потреба око четрдесет
процената грађана”, рекла је Весна Богдановић, извршна директорка Центра за развој инклузивног друштва.

“Добар дизајн окружења, услуга и информација не само што
помаже значајном броју грађана да квалитетно и удобно живе
и раде, већ на дуже стазе доприноси уштедама јавних буџета и
повећању прихода. Неки од градова који су одавно препознали
социјални и финансијски значај приступачног окружења су, на
пример, Барселона, Хелсинки и Стокхолм, а све је више средина и
у Србији које дугорочно размишљају у овом правцу”, рекао је Видан Данковић, директор Удружења за ревизију приступачности,
на конференцији за медије поводом почетка реализације пројекта „Без препрека“.
Уз финансијску подршку Амбасаде Краљевине Норвешке
у Београду, овај пројекат реализују и координирају Центар за
развој инклузивног друштва (ЦРИД) и Удружење за ревизију
приступачности (УРП), а активности пројекта биће спроведене у
Мајданпеку, Новом Пазару, Ужицу, Пироту и Великом Градишту,
у сарадњи са локалним партнерима. Активисти организација из
ових пет градова већ су започели активности на мобилисању јавности у својим срединама у вези са могућностима њиховог ангажмана у току реализације пројекта.
Основна идеја пројекта „Без препрека“ је јачање организација особа са инвалидитетом за рад на стварању приступачног
окужења по принципу „Дизајн за све“, који је дизајн за хуману
разноврсност, друштвену инклузију и једнакост. Такав свеобухватни и иновативни приступ представља креативни и етички
изазов за све планере, дизајнере, предузетнике, администраторе
и политичке лидере. Он тежи да омогући свим људима да имају
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једнаке могућности учешћа у сваком аспекту друштва. Да би се
то постигло, изграђена средина, објекти који се свакодневно користе, услуге, културни садржаји и информације - укратко, све
што дизајнирају и стварају људи да би користили људи - мора
бити приступачно, за сваког у друштву, погодно за употребу и
одговарајуће за развијање људске разноликости.
						
СМЦ

Стандарди приступачности
Приступ – Свако би требало да буде у могућности да уђе
у објекте или јавне површине, без туђе помоћи, са лакоћом и без
осећаја стида.
Употреба – Свако би требало да је у могућности да користи
објекте и јавне просторе са подједнаком лакоћом. Пројектовање,
изградња, одржавање и управљање објектима не смеју да отежавају коришћење једној особи у односу на другу.
Задовољство – Свако заслужује право да ужива у окружењу.
Безбедност – Свако има право да живи, ради и да се одмара у безбедном окружењу. Пројектовање, изградња, одржавање и
управљање објектима морају да омогуће безбедност свакој особи.
Обзирност – Свако заслужује да му се посвети подједнака
пажња од стране оних који одобравају, пројектују, граде, одржавају и управљају објектима и јавним просторима.
Естетски критеријуми – Решења којима се остварује
приступачност треба да буду неупадљива, лепа и у складу са
амбијенталном целином.
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Нема више дуплог опорезивања предузетница породиља

ИСПРАВЉЕНА НЕПРАВДА
„Влада је донела закључак да се намети породиља
предузетница отпишу. Породиље које имају свој
бизнис биле су неправедно оптерећене. Неке су
морале и да затворе своје радње, јер нису могле да
плате огромне износе, али сада је томе крај. Ово је
још један од наших начина борбе против беле куге
у Србији“, каже председник београдског УРС-а и
члан Градског већа Мирослав Чучковић
Влада Србије је почетком месеца усвојила закључак да ће
породиљама, приватним предузетницама, које су до сада биле
дупло опорезиване, бити враћена средства уплаћена за социјално
осигурање. Новац ће се враћати преко Пореске управе, а на захтев
обвезника.
Саветник у Министарству рада и социјалне политике, Љубомир Пејаковић, објаснио је да ће све све приватне предузетнице
које су користиле породиљско одсуство и по том основу биле дупло
опорезиване, бити ослобођење плаћања пореза за обавезе доспеле
од 1. јануара 2010. до 7. јануара ове године, када је ступио на снагу нови Закон о доприносима. У документу Владе, између осталог,
пише да ће свим предузетницама које имају доспеле обавезе, а
нису их измириле од јула 2011. до 7. јануара ове године, држава
преузети те обавезе. Иначе, закључком из јуна прошле године Пореска управа сторнирала је потраживања за 899 породиља, а држава је преузела на себе да исплати око 65 милиона динара.
Подсетимо, проблем је настао због интерне уредбе из 2009.
године, којом се налаже да се током породиљског одсуства одјави
фирма или радња, а која је породиљама достављена са годину и
по дана закашњења. Тражено им је да ретроактивно поново плате
порезе и доприносе са каматама. Износи су се кретали од 100.000
до чак 500.000 динара. Власницама предузетничких радњи, које
користе право на породиљско одсуство, када се обављање делатности наставља преко именованог пословође, Пореска управа је
доносила решења о утврђивању доприноса за обавезно социјално осигурање на основицу коју чини опорезива добит, односно
паушално утврђен приход на који се плаћа порез по закону који
уређује порез на доходак грађана.
Пореска управа Србије је тада саопштила да постоји законска
основа за наплату двоструких пореза породиљама које су наставиле да обављају предузетничку делатност и током породиљског
одсуства. У саопштењу је речено да постоје различити основи за
опорезивање предузетница које су привремено одјавиле обављање делатности због породиљског одсуства и предузетница које
настављају да обављају делатност и послују преко пословође за
време породиљског одсуства. Законом о доприносима за обавезно
социјално осигурање прописано је да осигураник који остварује
приходе по више различитих основа (радни однос, самостална
делатност, уговори), допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање обрачунава и плаћа по свим тим основима. Како
је тада објашњено, када су предузетнице отишле на породиљско
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одсуство морале су или да затворе радњу или да пренесу управљање на пословођу. То је био услов да током одсуства добијају законом предвиђену зараду на рачун, али и да им се уплаћују порези
и доприноси.
У Унији послодаваца Србије су имали потпуно опречан став и
изразили протест због одредбе која обавезује предузетнице које су
на породиљском одсуству да плаћају доприносе по основу опорезиве добити, ако њихова радња настави да ради, иако нису у стању
да воде посао у радњи, односно да остваре било какву добит. Подсетили су и на чињеницу да се Влада Србије Социјално-економским споразумом обавезала да ће предузетнице на породиљском
одсуству имати рефундацију зараде и пореза и доприноса за годину одсуства, у случају рођења првог и другог детета и две године
одсуства када роде треће дете.
„Ово је велика победа једне мале животне политике. Неправда је исправљена. Презадовољан сам, јер смо се за ово борили. На
иницијативу министара из УРС, Влада је донела закључак да се
намети породиља предузетница отпишу. Породиље које имају свој
бизнис биле су неправедно оптерећене, зато је изузетно добро што
је закон измењен. На Недељи отворених врата породиље предузетнице су ми се пожалиле да им се наплаћује порез по дуплим
аршинима. Са Унијом послодаваца одмах смо кренули у борбу против те погрешне бирократске одлуке и после 8 месеци успели смо
да изменимо закон. Неке породиље предузетнице су морале и да
затворе своје радње, јер нису могле да плате те огромне износе, али
сада је томе крај. Ово је, између осталог, још један од наших начина борбе против беле куге у Србији“, каже председник београдског
УРС-а и члан Градског већа Мирослав Чучковић.
А.Б.

29.02.2012. | Број 454 |

5

Конкретне детаље о висини субвенционисаних средстава, условима под којима је
могуће конкурисати за сваки од понуђених програма, потребној документацији,
закључивању уговора, можете прочитати у интегралним текстовима јавних
позива, које објављујемо у овом броју публикације „Послови“

Н

а основу Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености и Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Национална служба за запошљавање расписала је ових дана
неколико јавних позива, који су део процеса спровођења
мера активне политике запошљавања.

Субвенције за нова радна места
Селекција лица са евиденције НСЗ за укључивање у мере
активне политике запошљавања врши се у складу са Упутством
о условима за укључивање незапосленог у мере активне политике запошљавања и Правилником о начину и критеријумима за
спровођење мера активне политике запошљавања. Кроз поменуте
јавне позиве, али и низ других редовних активности НСЗ, у циљу
повећања запослености и смањења незапослености, реализоваће
се бројни програми и мере активне политике запошљавања, дефинисани Националним акционим планом запошљавања за 2012.
годину.
На првом месту треба истаћи посредовање у запошљавању
лица која траже запослење, што подразумева селекцију лица која
траже посао, саветовање усмерено на избор одговарајућих послова, организовање обука за активно тражење посла, укључивање у
Клуб за тражење посла, утврђивање индивидуалног плана запошљавања са незапосленим, упућивање лица које тражи запослење
послодавцу ради избора за заснивање радног односа или другог
радног ангажовања, организовање сајмова запошљавања и друго.
Такође, психолошко саветовање лица при избору, промени занимања и доношењу одлука у вези са каријерним развојем,
унапређењем компетенција за активно тражење посла, укључивање у програме додатног образовања и обука и програме предузетништва, укључујући и социјално предузетништво и задругарство, једна је од важних мера.
У време актуелне економске кризе, субвенције за запошљавање послодавцима, посебно оним који припадају приватном
сектору и запошљавају незапослене на новоотвореним радним
местима, имају посебан значај. Субвенција се исплаћује у једнократном износу, а намењена је послодавцима који запошљавају до
50 незапослених лица пријављених на евиденцију НСЗ, наравно
ако испуњавају услове прописане јавним позивом. Изузетно, субвенција се може одобрити за запошљавање и преко 50 незапослених лица, ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања у оквиру
гринфилд и браунфилд инвестиција.
Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају
особе са инвалидитетом, субвенцију могу користити и послодавци
из јавног сектора. Висина субвенције у 2012. години зависи од
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степена развијености јединице локалне самоуправе, утврђеног у
складу са посебним прописом Владе.

Уз финансијску и стручна помоћ
Подршка самозапошљавању, поред субвенције за самозапошљавање, подразумева и пружање стручне помоћи, односно
праћење и обучавање незапосленог лица на почетку предузетничког подухвата. Средства за самозапошљавање се одобравају ради
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва од
стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као
и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач заснива у
њему радни однос.
Субвенција се у 2012. години одобрава у једнократном износу
од 160.000,00 динара по кориснику, осим у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом, када се субвенција одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику. Кориснику
новчане накнаде може се исплатити новчана накнада у једнократном износу ради самозапошљавања.

Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослени остварује кроз информативне и саветодавне услуге у
пословним центрима и обуке из предузетништва, укључујући и
социјално предузетништво и задругарство, а подршка предузетницима у првим годинама пословања реализује се кроз менторинг
програм и специјалистичке обуке.
Додатно образовање и обука јесу активности којима се незапосленом и запосленом за чијим је радом престала потреба код
послодавца, коме није могуће обезбедити одговарајуће запослење,
пружа могућност да кроз процес теоријског и практичног оспособљавања стекне нова знања и вештине ради запошљавања, односно стварања могућности за запошљавање и самозапошљавање.
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Теже запошљива лица

Корисницима новчане накнаде који заснују радни однос на
неодређено време једнократно се исплаћује 30% укупног износа
новчане накнаде (без доприноса за обавезно социјално осигурање)
која би им била исплаћена за преостало време до истека права на
новчану накнаду.

Приоритети
Приоритет при додели субвенције има послодавац чије је
седиште на територији девастираног подручја или најнеразвијеније општине или неразвијене општине, као и послодавац који
запошљава лице које припада категорији теже запошљивих или
рањивим категоријама, и то: дугорочно незапослена лица, незапослени без квалификација или нискоквалификовани, вишак
запослених, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена
лица, повратници по Споразуму о реадмисији, млади до 30 година, старији од 50 година, жене, жртве породичног насиља и
трговине људима и корисници материјалног обезбеђења.

Прилагођени програми
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. У 2012. години организоваће се јавни радови у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите
животне средине и природе.
Мере активне политике запошљавања особа са инвалидитетом под општим условима, односно по прилагођеним програмима, као и мере и активности професионалне рехабилитације,
спроводе се као део целокупне рехабилитације појединца, а у
циљу повећања нивоа запошљивости или запошљавања особа са
инвалидитетом.
Мере активне политике запошљавања под општим условима спроводе се у групама које чине особе са инвалидитетом и
друга незапослена лица, односно под условима прописаним за
незапослена лица у сваком случају када је то могуће, по процени
стручних лица НСЗ. Прилагођени програми се спроводе у складу
са потребама особа са инвалидитетом, процењеним професионалним могућностима и радном способношћу. Саставни део свеукупне професионалне рехабилитације чине и мере и активности усмерене на унапређење услова рада и подизање ефикасности особа
са инвалидитетом на радном месту, као и јачање компетенција
послодаваца који запошљавају особе са инвалидитетом и других
заинтересованих субјеката, у циљу оспособљавања за пружање
стручне помоћи као подршке особама са инвалидитетом код запошљавања, увођења у посао или на радном месту, праћењу при
раду и друго.
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Програми и мере активне политике запошљавања усмерени
ка незапосленим лицима из категорије теже запошљивих, представљају мере којима се подстиче равноправнији положај тих лица
на тржишту рада, те теже запошљива лица имају приоритет код
укључивања у поједине мере.
У 2012. години теже запошљива лица која ће имати приоритет
при укључивању у мере активне политике запошљавања су: дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже
од 12 месеци, незапослени без квалификација или нискоквалификовани, посебно млади до 30 година, старији од 50 година, жене и
рурално становништво, вишак запослених, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и повратници по Споразуму
о реадмисији.
Спровођењем Годишњег програма додатног образовања и
обука реализоваће се појединачне активности, односно програми и мере којима се стичу нова знања и вештине ради стварања
могућности за запошљавање и самозапошљавање. Годишњи програм додатног образовања и обука заснива се на анализи потреба
тржишта рада у погледу потребних знања и вештина. У складу са
тим реализоваће се програми и мере додатног образовања и обуке
за подручја рада у којима постоји дефицит знања и вештина.

„Де минимис“ државна помоћ
Сви програми и мере активне политике запошљавања које ће
у 2012. години реализовати Национална служба за запошљавање,
утврђени Националним акционим планом, реализују се у складу
са Законом о контроли државне помоћи и Уредбом о правилима за
доделу државне помоћи.
Према важећој Владиној Уредби, државна помоћ је категорисана као регионална, хоризонтална, секторска и државна помоћ
мале вредности (де минимис). Ова врста помоћи може да се додели
привредним субјектима у свим секторима, осим у сектору угља и
привредним субјектима у тешкоћама, под условом да није могуће
доделити неку од преостале три категорисане врсте помоћи.
Државна помоћ за запошљавање додељује се лицима која се
теже запошљавају и особама са инвалидитетом, и то у облику субвенција за зараде и за надокнаду додатних трошкова за запошљавање особа са инвалидитетом. Може да се додели уколико доводи
до нето повећања броја лица која се теже запошљавају или особа
са инвалидитетом, или за додатне трошкове средстава или опреме
намењених особама са инвалидитетом.
Услови за доделу ове врсте државне помоћи су да запошљавање има за последицу нето повећање броја запослених и да лице
које се запошљава, осим у случају законског прекида запослења
због повреде радне обавезе, има право на непрекидно запослење у
минималном периоду који је прописан законом или колективним
уговором о запослењу. Висина државне помоћи не може да буде
већа од 50% оправданих трошкова. Уколико је период запослења
лица која се теже запошљавају краћи од 12 месеци, државна помоћ се пропорционално смањује.
СМЦ

Споразум о реадмисији
Више од 10 година Србија је активни учесник једног великог миграционог процеса названог – реадмисија. Међудржавни
билатерални споразуми и Споразум о реадмисији са ЕУ обавезали су Србију да на своју територију прихвати лица која незаконито бораве у другим државама, најчешће државама Западне
Европе. Осим сопствених држављана, Србија се обавезала да
под одређеним условима прихвати и држављане бивших република СФРЈ и држављане трећих земаља.
У континуираном процесу држављани Србије се враћају
као добровољни повратници или принудно, уколико у датом
року сами не напусте територије других држава. Спровођењем
Споразума о реадмисији испуњен је битан услов за стављање
грађана Србије на такозвану Белу шенгенску листу. За Србију
прихватање лица на основу овог споразума није само обавеза
према другим државама потписницама, него и читав низ активности усмерених на поновну интеграцију повратника у све
сфере живота у Србији, што подразумева и приоритет при запошљавању.
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Мотивација

ХРАБРО ДО ЦИЉА
Реално процените своја знања и вештине и у
складу са тим конкуришите за одређена радна
места. Не покушавајте да прескочите степенице
у каријери, почните с мање захтевним пословима
на којима ћете стећи радно искуство и знања која
ће вам омогућити даљи развој каријере
Немојте очајавати ако нисте прошли на конкурсу за радно
место. Покушајте да откријете у чему сте погрешили. Погледаје
поново своју радну биографију, запитајте се да ли треба да побољшате своје комуникацијске вештине које долазе до изражаја
током разговора за посао? Можда се јављате за послове за које
немате довољно квалификација или сте преквалификовани? Економска криза и мањак радних места представљају велики проблем у тражењу посла, али пракса показује да квалитетни кадрови увек проналазе посао. Нека вам то буде подстицај и изазов да
још боље „избрусите“ своје вештине.
Губитак мотивације је нормална појава, са којом се сви сусрећемо. Потпуно је природно да након неког времена осетите
умор и пад самопоуздања због неуспеха у тражењу посла. Најбоље би било да се у том случају неколико дана посветите нечему
потпуно другом. Пазите само да то не траје предуго, јер ће вам
бити тешко да се поново укључите у потрагу за послом. У задржавању мотивације за тражење посла важну улогу имају породица
и пријатељи. Они вам морају бити стална потпора и помоћи вам
да истрајете све док не постигнете циљ.

Срећни на послу
Амбициозност, одважност, истрајност и стил – у облачењу и
понашању – најважнији су фактори за постизање успеха и среће
на послу. Дакле, спроводите ових седам основних стратегија,
које садрже поменуте карактеристике, и стићи ћете право на
врх.
1. Износите своје идеје. Будите храбри и реците шта мислите.
2. Водите живот изван посла. Фокусираност на послу је неопходна за успешно обављање радних задатака и смишљање
нових идеја. Подједнако је важно да се потпуно искључите
када сте ван канцеларије, и то истог тренутка када напустите фирму. Слободно време посветите породици, пријатељима
и забавним активностима.
3. Немојте бити жртва моде. Изузетно елегантна или смела
гардероба није прикладна за пословно окружење. Умерена
класика, са личним печатом (неки модни детаљ) и удобна
обућа идеална је комбинација за посао.
4. Увек имајте на уму главни циљ. Ако будете размишљали
о сваком задатку као кораку ка остварењу великог циља, лакше ћете извршавати обавезе и остварити свој пословни сан.
5. Прихватајте изазове као стимуланс. Ако будете прихватали изазове с позитивним ставом и као проверу и потврду ваших
радних вештина и идеја, лакше ћете обављати свој посао.
6. Пронађите инспирацију. Пронађите неку особу, дело или
изреку, који ће вас инспирисати да увек идете даље – нарочито у тренуцима када наиђете на проблеме и препреке.
7. Радите вредно, забављајте се и будите љубазни. То је
велика мудрост, не само у послу, већ и у животу. Трудите се
да је примењујете сваког дана и уверићете се у њену снагу.
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И послодавцима је важна ваша мотивација, јер мотивисани
радници постижу боље пословне резултате. Многи послодавци
ће вас током разговора за посао питати зашто сте се определили
баш за то радно место, како би проверили степен и изворе ваше
мотивисаности за рад. Мотивација запосленог временом опада.
Када почнете да радите, ваша мотивација је висока, трудите се
јако и дајете све од себе да се докажете. Након неког времена мотивација опада, па ће се добар послодавац сигурно потрудити да
адекватно мотивише своје запослене, кроз повећање плате, слободне дане, едукацију, унапређење и слично.
Мотивација је кључ за постизање пословних, али и животних
успеха. С обзиром да долази у циклусима, будите спремни за периоде када ваша мотивација почне падати и пронађите у себи ону
малу, само вашу инспирацију која ће вам дати снаге за тражење
посла.
Мотивација се дефинише као степен у којем се упоран труд
усмерава у правцу остварења циља. Карактерише је сложени низ
покретача који су базирани на:
• труду - различите активности у смеру реализације циља;
• упорности - степен у којем смо спремни да истрајемо у одређеној активности (ова карактеристика је посебно важна када је
активност коју треба да урадимо непријатна);
• усмеравању - активност без усмерења може врло често да доведе до расипања наше енергије, зато је важно да постоји јасно
усмерење ка конкретном циљу;
• циљу - има функцију покретача и усмерава наш рад и енергију.
Циљ је блиско повезан са успешношћу и ефикасношћу. Јасан циљ
има утицај на повећање наше мотивације. У неким случајевима
можемо га посматрати и као разлог мотивације.

Четири корака до
завршавања обавеза
1. Освестите своје потребе - шта је то што је вама важно, у чему
уживате или вам је на било који начин значајно.
2. Поставите циљеве и покушајте да сагледате последице до
којих ће довести остварење, као и неостварење циља. Уколико наиђете на неке потешкоће у постављању или реализацији
циљева, консултујте се са неким, јер понекад сами нисмо довољно објективни и туђе мишљење може да буде од виталног
значаја.
3. Не одлажите, препознајте препреке, утврдите где би и због
чега могло да уследи одлагање реализације циља и радите на
превазилажењу тих препрека.
4. Наградите себе, одајте себи признање без обзира колико оно
велико било - купите себи неку ситницу, частите се продуженим викендом или просто похвалите себе за остварени успех,
све у циљу да се мотивација одржи или помери на следећи
циљ који остварујете.

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

490
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09)
и члана 41 Правилника о начину и критеријумима за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
У 2012. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба).
Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који
запошљавају до 50 незапослених лица, односно до 19 незапослених
лица, када послодавац запошљава особе са инвалидитетом.
Изузетно, послодавац може остварити право на субвенцију за отварање нових радних места за запошљавање преко 50 незапослених
лица, ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања, у оквиру гринфилд (greenfield) и браунфилд (brownfield) инвестиција.
Висина субвенције зависи од развијености општине у којој је седиште
послодавца или у којој послодавац има регистровану организациону
јединицу, као и од броја лица која се запошљавају, и то:
- 100.000,00 динара по лицу у првој и другој групи општина;
- 200.000,00 динара по лицу у трећој групи општина;
- 300.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса, када се
запошљава до 10 лица;
- 400.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса, када се
запошљава 11 и више лица.
Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са
инвалидитетом, висина субвенције износи:
- 150.000,00 динара по особи у првој и другој групи општина;
- 250.000,00 динара по особи у трећој групи општина;
- 400.000,00 динара по особи у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се
запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре
датума подношења захтева.
Табела са приказом развијености општина у складу je са посебним
прописом Владе у тренутку објаве Јавног позива и саставни је део
текста Јавног позива.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових
радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у
трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа
и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање, у складу са законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни
корисници буџетских средстава и удружења грађана, осим уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са
инвалидитетом;
- подносиоци захтева који обављају делатност у области експло-
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атације угља и у другим областима у складу са списком делатности објављеним на сајту Националне службе;
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном
позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe;
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног
субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни
поступак.
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних
места не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом:
- да запошљава лица са евиденције Националне службе на новоотвореним радним местима;
- да поднесе захтев са бизнис планом;
- да одржи број запослених у последња три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива
запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и
сл.);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања
према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација
у току;
- да не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре
подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу
код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или
повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;
- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ
лица која се запошљавају);
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
- завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која
претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс
успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског
резултата за претходну годину за подносиоце захтева који воде
просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци
захтева који су регистровали делатност у текућој години);
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева
за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није
користио de minimis државну помоћ;
- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о власништву/закупу опреме;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се
на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова Јавног позива и приложене документације.
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Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се
даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи
критеријуми: врста делатности, развијеност општине на чијој територији
се обавља делатност, број новозапослених у односу на број запослених
(однос запослених и незапослених за које се тражи субвенција највише
до 1:51), претходно коришћена средства Националне службе, структура
лица која се запошљавају, дужина обављања делатности послодавца,
повећање броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни простор, опрема и обртна средства),
тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште
рада за подручје филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале даном
објављивања Јавног позива.
Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице
из категорије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже
од 12 месеци
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани
- вишак запослених
- особе са инвалидитетом
- Роми
- избегла и расељена лица
- повратници по споразуму о реадмисији
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене и рурално становништво
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних
места, којима се стварају услови за запошљавање до 19 незапослених
лица, доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу
директора Националне службе.
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних
места, којима се стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених лица, доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност
Управног одбора.
Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних
места објављује се на огласној табли надлежне филијале.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места, биће у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека
Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева, у року до
30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције, односно,
најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор, којим се уређују
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која
се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума
подношења захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и
обраду података о личности.
Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом,
са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00
динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава
са два жиранта, са меничним овлашћењима.
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као
средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара, може приложити једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења, с тим
да гаранција банке у овом случају мора бити у двоструко већој вредности од износа субвенције.
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до
1.000.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице
корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и
1
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додатно средство обезбеђења по избору:
• хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности
од износа субвенције или
• заложно право на покретним стварима троструко веће вредности
од износа субвенције или
• гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30
месеци или
• уговорно јемство.
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два
жиранта са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности
износа субвенције у трајању од 30 месеци.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од
доленаведених додатних средстава обезбеђења;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до
1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са
меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по
избору:
• хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности
од износа субвенције или
• заложно право на покретним стварима троструко веће вредности
од износа субвенције или
• гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30
месеци.
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две
истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и гаранција
банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила.
Послодавац коме је одобрена субвенција за отварање нових радних места и запошљавање особа са инвалидитетом, а корисник је буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, потребно је да као
средство обезбеђења уговорних обавеза приложи изјаву одговорног
лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију субвенције.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од
најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа; у случају престанка радног односа са лицем за које је остварено право, послодавац
је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа
заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим
и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором
предивиђеног рока, увећаног за период у коме је извршена замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
- делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, обавља на територији општине на којој је остварио право на субвенцију;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за
законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане могу
се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из
захтева са бизнис планом.
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Табела са приказом развијености општина у Републици Србији2

Остале
ОПШТИНЕ
(I,II)

Филијале

Београд

Неразвијене
ОПШТИНЕ
(III)

Барајево
Вождовац

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА,
најнеразвијеније
ОПШТИНЕ и подручја од
посебног интереса
(IV)

Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Чукарица
Сурчин
Бор
Ваљево

Мајданпек
Неготин

Кладово

Ваљево
Лајковац

Љиг
Уб

Бор
Мионица

Осечина
Врање

Врање

Босилеград
Бујановац
Владичин Хан
Прешево
Сурдулица
Трговиште

Вршац

Бела Црква

Вршац
Пландиште

Зајечар
Зрењанин

Зрењанин
Сечањ

Бољевац

Књажевац

Сокобања

Зајечар

Нова Црња

Житиште

Деспотовац

Рековац

Ћуприја

Свијалнац

Нови Бечеј
Јагодина

Јагодина
Параћин
2
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Статус недовољно развијеног региона има Регион Косова и Метохије (IV)
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Остале
ОПШТИНЕ
(I,II)

Филијале

Кикинда

Ада
Кањижа

Неразвијене
ОПШТИНЕ
(III)

Нови Кнежевац

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА,
најнеразвијеније
ОПШТИНЕ и подручја од
посебног интереса
(IV)

Чока

Кикинда
Сента
Крагујевац

Крагујевац

Кнић

Аранђеловац

Краљево
Крушевац

Лапово
Топола

Баточина

Рача

Врњачка Бања

Рашка
Александровац

Краљево
Брус

Трстеник

Крушевац

Ћићевац

Варварин

Лесковац

Бојник
Власотинце
Медвеђа
Лебане
Црна Трава
Лесковац

Лозница

Крупањ
Мали Зворник
Љубовија
Лозница

Ниш

Гаџин Хан
Алексинац
Ниш
Дољевац
Мерошина
Ражањ
Сврљиг

Нови Пазар

Тутин
Нови Пазар

Нови Сад

Бечеј
Беочин

Жабаљ
Србобран

Врбас

Бач

Нови Сад

Бачки Петровац

Ср.Карловци

Тител

Бачка Паланка

Темерин
Панчево

Панчево

Алибунар
Ковачица
Ковин
Опово
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Остале
ОПШТИНЕ
(I,II)

Филијале

Неразвијене
ОПШТИНЕ
(III)

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА,
најнеразвијеније
ОПШТИНЕ и подручја од
посебног интереса
(IV)

Пирот

Пирот

Димитровград

Бабушница
Бела Паланка

Пожаревац

Пожаревац

Велико Градиште
Жабари

Голубац
Жагубица
Кучево
Мало Црниће
Петровац на Млави

Пријепоље

Пријепоље
Прибој
Нова Варош
Сјеница

Прокупље

Прокупље

Блаце
Житорађа
Куршумлија

Смедерево

Смедерево

Велика Плана
Смедеревска Паланка

Сомбор

Апатин

Оџаци

Кула
Сомбор
Сремска
Митровица

Инђија
Пећинци
Стара Пазова

Ириг
Шид

Суботица

Бачка Топола

Мали Иђош

Рума
Сремска Митровица

Суботица
Ужице

Ариље

Бајина Башта

Косјерић

Пожега

Ужице
Чајетина
Чачак

Горњи Милановац

Ивањица

Лучани
Чачак
Шабац

Шабац

Богатић
Владимирци
Коцељева
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III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености
услова Јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 53 Правилника о начину и критеријумима
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2012. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном
износу од 160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара за особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је
да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара, односно
200.000,00 динара, у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља и другим областима у
складу са списком делатности објављеним на сајту Националне службе;
- за обављање послова/делатности за којe је решењем о инвалидности или
решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне
службе у току претходне 3 године.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за
одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање
de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање најмање месец дана пре дана подношења захтева; aко је подносилац захтева особа
са инвалидитетом време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном
позиву и
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у
организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима
које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;
- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити
и решење о инвалидности или процени радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са
бизнис планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми:
резултат обуке из предузетништва, врста делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор
и опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за подручје филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале даном објављивања
Јавног позива.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима доноси
директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на огласној табли
надлежне филијале.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о додели
субвенције за самозапошљавање, биће у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева
након истека Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 45 дана од
дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица, односно најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор, којим се
уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након подношења
захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава обезбеђења
уговорних обавеза, и то:
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом и
меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће вредности од
износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
- уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година,
које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине
примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у
периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право
коришћења) у корист Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања делатности до
периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да
Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у
свакој организационој јединици Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 (бесплатан позив) или преузети са сајта www.
nsz.gov.rs.
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Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 89 Правилника
о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС“, бр.12/12)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању обуке
ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном
радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима
и вештинама.
Средства додељена послодавцу по основу учешћа у финансирању програма обуке
на захтев послодавца су de minimis државна помоћ.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
• реализацију обуке у трајању од 80 до 1.040 часова (у зависности од врсте,
сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке) и
• заснивање радног односа са полазницима обуке и задржавање лица у радном
односу најмање 6 месеци по завршетку обуке.
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да
заснује радни однос са полазником обуке и за време трајања обуке, уз обавезу
задржавања лица у радном односу најмање 6 месеци по завршетку обуке.
Tоком трајања програма Национална служба:
1. учествује у финансирању трошкова обуке за обучена и запослена лица и послодавцу исплаћује средства у висини до 150.000,00 динара по полазнику, признајући:
- цену обуке по часу – до 333 дин.
- трошкове ангажовања екстерних инструктора/извођача обуке и уколико то
програм подразумева добијање атеста, лиценци, набавку приручника и сл.
2. за полазнике обуке:
- сноси трошкове новчане помоћи и превоза, у складу са уговором и
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне
болести, у складу са законом.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
Услови

Право учешћа на Јавном позиву има послодавац под условом да:
- припада приватном сектору;
- уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање;
- рачун није у блокади;
- није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се
регулише контрола и додела државне помоћи;
- је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
- има кадровске и друге капацитете за обучавање лица на одређеним пословима;
- обучава и запошљава незапослена лица која се воде на евиденцији Националне службе.
Приоритет при укључивању имају лица која припадају категоријама теже запошљивих, и то: дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена
дуже од 12 месеци, незапослени без квалификација или нискоквалификовани,
посебно млади до 30 година, старији од 50 година, жене и рурално становништво,
вишак запослених, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и
повратници по споразуму о реадмисији.
Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу Националне службе);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- писанo обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis државним
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или
изјава подносиоца захтева да није користио de minimis државну помоћ;
- писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама, у
смислу члана 2 став 1 тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Сл. гласник РС“, бр. 13/10);
- 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).

16

| Број 454 | 29.02.2012.

На основу поднетог захтева послодавца доноси се одлука у року до 60 дана.
Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца којом се
укључује до 49 незапослених, доноси директор надлежне филијале Националне
службе.
Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца којом се
укључује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз сагласност Управног одбора.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 90 дана од дана доношења одлуке о
одобравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. Датум отпочињања обуке мора бити након датума закључивања уговора.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и полазник обуке закључују уговор, којим се регулишу међусобна права и обавезе.
У складу са уговором, послодавац доставља и средство обезбеђења уговорних
обавеза, и то:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрено учешће у финансирању обуке у износу до 1.000.000,00 динара –
две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта
са меничним овлашћењима;
- за одобрено учешће у финансирању обуке у износу од 1.000.001,00 динара
и више - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два
жиранта са меничним овлашћењима и гаранцију банке.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрено учешће у финансирању обуке у износу до 1.000.000,00 динара –
две истоветне бланко сопствене менице са меничним овлашћењима;
- за одобрено учешће у финансирању обуке у износу од 1.000.001,00 динара
и више - две истоветне бланко сопствене менице са меничним овлашћењима
и гаранцију банке.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, без обзира на
висину примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).
Достављена средства обезбеђења уговорних обавеза морају да имају рок важења
који не може бити краћи од временског периода трајања обуке и 6 месеци трајања
радног односа по истеку обуке, увећаним за 3 месеца.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
- полазника обуке обучи за рад на пословима у складу са програмом обуке и
закљученим уговором и изда одговарајући сертификат, односно омогући стицање истог у надлежној институцији/телу;
- по завршетку обуке са лицем заснује радни однос у складу са уговором и
достави доказе о томе (уз могућност да на основу поднетог образложеног
захтева Националној служби послодавац заснује радни однос са полазником и
за време трајања обуке);
- након завршене обуке задржи лице у радном односу најмање 6 месеци од датума заснивања радног односа;
- у случају прекида програма пре истека времена трајања уговорне обавезе,
изврши замену лица другим незапосленим који испуњава потребне услове, за
преостало време дефинисано уговором;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
Послодавац који у току обуке не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да
Националној служби врати исплаћена средства, увећана за припадајућу камату од
датума преноса средстава.
Послодавац који по истеку периода обуке не испуни уговором преузете обавезе,
дужан је да Националној служби врати средства у висини исплаћених средстава
сразмерно неиспуњеној уговорној обавези, увећана за припадајућу камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца подноси
се 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.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити преко Позивног центра Национaлне службе: 0800/300-301, на сајту www.nsz.gov.rs и у организационим јединицама Национaлне службе.
Јавни позив је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.

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

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм
укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10
запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији
број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
и члана 70 Правилника о начину и критеријумима за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која
се први пут стручно оспособљавају за занимањa за која су стекла
одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/
стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са законом
или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24
месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим
образовањем,
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим
високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за
полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за
преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног испита.
Tоком трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу
од:
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим
образовањем и
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом и
3. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
Услови:
Право учешћа на Јавном позиву има послодавац под условом да:
- уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- је законом или актом о организацији и систематизацији послова
код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току;
- има најмање једно запослено лице;
- има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање
лица;
- ангажује незапослено лице које:
• има средње, више или високо образовање
• нема радног искуства у струци или нема радног искуства у
својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног испита.

Бесплатна публикација о запошљавању

Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу Националне службе);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова, где је
као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора;
- 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).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
На основу поднетог захтева послодавца доноси се одлука у року до
60 дана. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се
укључује до 49 незапослених, доноси директор надлежне филијале
Националне службе.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује
50 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз
сагласност Управног одбора.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор,
којим уређују међусобна права и обавезе.
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са
незапосленим лицем на стручној пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и
лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
• незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у складу са
законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
• незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини трајања
уговорне обавезе;
• изда потврду о обављеном приправничком стажу, односно положеном приправничком/стручном испиту;
• омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка
промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица у року од 30 дана
од дана отпочињања стручног оспособљавања, послодавац може да
изврши замену другим незапосленим лицем које испуњава потребне
услове, за преостало време дефинисано уговором.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев за учешће у програму стручне праксе подноси се 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.
nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити преко Позивног центра
Национaлне службе 0800/300-301, на сајту www.nsz.gov.rs и у организационим јединицама Национaлне службе.
Јавни позив је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 77
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

- писанo обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није користио
de minimis државну помоћ;
- писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу члана 2 став 1 тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/10);
- 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).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о поднетом захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
На основу поднетог захтева послодавца доноси се одлука у року до 60
дана. Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних
знања којом се укључује до 49 незапослених, доноси директор надлежне
филијале Националне службе.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања
којом се укључује 50 и више незапослених, доноси директор Националне
службе уз сагласност Управног одбора.

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Програм стицања практичних знања намењен је послодавцима који запошљавају незапослена лица без квалификација, ради стицања практичних
знања и вештина за рад, обављањем једноставних, конкретних послова.

Национална служба и послодавац у року од 30 дана од дана доношења
одлуке о одобравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

Средства додељена послодавцу по основу програма стицања практичних
знања су de minimis државна помоћ.

Послодавац је у обавези да пре закључења уговора достави Националној
служби уговор о раду са лицем и пријаву на обавезно социјално осигурање.

Програм стицања практичних знања подразумева:
• оспособљавање незапослених лица без квалификација у трајању од
6 месеци и
• задржавање лица у радном односу најмање 6 месеци по истеку периода оспособљавања.
Послодавцима који су засновали радни однос са лицима за време оспособљавања, Национална служба рефундира:
- нето зараду лица у месечном износу од 20.000,00 динара и
- припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
Услови:
Право учешћа на Јавном позиву има послодавац под условом да:
- уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- рачун није у блокади;
- није привредни субјект у тешкоћама, у смислу прописа којима се
регулише контрола и додела државне помоћи;
- је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим
за обавезе чија је реализација у току;
- има најмање 1 запослено лице;
- има кадровске и друге капацитете за практично оспособљавање
лица за обављање једноставних послова и
- запошљава незапослено лице са евиденције Националне службе
које:
• нема квалификацију и искуства за обављање послова за које се
организује стицање практичних знања и
• у протеклих 6 месеци пре подношења захтева за доделу средстава
није било у радном односу код тог послодавца.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до
два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има
право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи
од 20% укупног броја запослених.
Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу Националне
службе);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац захтева није регистрован у АПР;
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Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после датума доношења одлуке о одобравању средстава.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
- оспособи лице за стицање практичних знања на конкретним пословима;
- задржи лице у радном односу најкраће у дужини трајања уговорне обавезе;
- изда лицу потврду о стеченом практичном знању за обављање послова
за које се оспособљавало;
- у случају прекида радног односа лица које је укључено у програм стицања практичних знања изврши замену лица другим незапосленим, за
преостало време трајања уговорне обавезе;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорне обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
Послодавац који у току периода оспособљавања не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да Националној служби врати исплаћена средства,
увећана за припадајућу камату од датума преноса средстава.
Послодавац који по истеку периода оспособљавања не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да Националној служби врати средства у
висини исплаћених средстава, сразмерно неиспуњеној уговорној обавези,
увећана за припадајућу камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев за учешће у програму стицања практичних знања подноси се
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 на сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити преко Позивног центра Националне службе 0800/300-301, на сајту www.nsz.gov.rs и у организационим
јединицама Националне службе.
Јавни позив је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.

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

На основу чл. 32 и 33 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09)
и члана 120 Правилника о критеријумима и начину спровођења мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗАРАДЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ
ИСКУСТВА

Документација:
1. захтев за доделу субвенције (образац Националне службе за
запошљавање);
2. доказ о регистрацији, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
3. доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица
која се запошљавају (уговор или пријава на осигурање);
4. доказ о обрачунатом и уплаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање запослених, за последња три месеца
која претходе месецу у коме је поднет захтев (копије оверених
ППОЈ и ППОД образаца од стране Пореске управе);
5. извештај о броју запослених особа са инвалидитетом или фотокопија ИОСИ обрасца за последња три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев;
6. писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу већ
додељења државна помоћ за исте оправдане трошкове;
7. писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у
тешкоћама.

III ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Субвенција зараде за запошљавање особа са инвалидитетом, у
трајању од 12 месеци, додељује се послодавцу који запошљава на
неодређено време особе са инвалидитетом без радног искуства.

Послодавац је дужан да:
- особе са инвалидитетом, за које је остварио субвенцију, задржи
у радном односу најмање 12 месеци;
- не смањује укупан број запослених особа са инвалидитетом најмање 12 месеци, осим у случају редовне флуктуације;
- уз захтев за исплату субвенције достави доказ о исплаћеној заради, са припадајућим порезом и доприносима за особу са инвалидитетом, за претходни месец.

Субвенција зараде се остварује месечно, у висини минималне зараде
утврђене у складу са прописима о раду, која садржи:
- минималну зараду без пореза и доприноса и
- порез и доприносе који се плаћају из зараде.

Обрачуната и исплаћена зарада, која садржи порез и доприносе који
се плаћају из зараде, мора бити најмање 25% већа у односу на висину
остварене субвенције зараде.

			

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА
Услови :
Субвенција зараде одобрава се послодавцу под условом:
1. да је захтев поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног
односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;
2. да се особа са инвалидитетом запошљава са евиденције незапослених лица Националне службе;
3. да је послодавац измирио обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање запослених, за последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
4. да рачун послодавца није у блокади;
5. да послодавац није смањивао број запослених особа са инвалидитетом најмање три месеца пре подношења захтева, изузев
редовне флуктуације;
6. да запошљавање има за последицу повећање броја запослених.
Субвенцију не могу остварити :
- привредни субјекти у сектору угља, као ни привредни субјекти у
тешкоћама, у смислу члана 2 став 1 тачка 5 Уредбе о правилима
за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/10);
- корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу
према Националној служби;
- субвенцију на име пореза и доприноса за иста лица не могу остварити послодавци којима се субвенционишу порези и доприноси у оквиру других мера за подстицање запошљавања.

Бесплатна публикација о запошљавању

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели субвенције доноси надлежни орган Националне
службе, у року од 30 дана од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу
кога се врши исплата субвенције.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту рада или седишту
послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у свакој организационој јединици Националне
службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о мери могу се добити преко Позивног центра за особе
са инвалидитетом: 011/3036-228, на веб сајту www.nsz.gov.rs и у организационим јединицама НСЗ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Позив је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава,
а најкасније до 01.12.2012. године.
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Посебни услови за Програм Б:
- да је прилагођавање радног места у складу са извршеном проценом радне
способности.

На основу чл. 10, 31 и 32 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и
чл. 116 и 124 Правилника о критеријумима и начину спровођења мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА
ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ
ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ
УСЛОВИМА

ЗА ПРОГРАМЕ:

А) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА АСИСТЕНЦИЈУ НА РАДНОМ МЕСТУ
Б) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДНОГ МЕСТА

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
ПРОГРАМ А) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА АСИСТЕНЦИЈУ НА РАДНОМ МЕСТУ
Рефундација трошкова за асистенцију на радном месту, у трајању од 12 месеци, одобрава се послодавцу за новозапослене особе са инвалидитетом којима је потребна
стручна подршка при увођењу у посао или за радно-социјалну интеграцију на радном
месту.
Послодавцу се на месечном нивоу рефундирају:
- исплаћена зарада радног асистента, без пореза и доприноса, у висини до 50.000
динара и
- трошкови припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.
ПРОГРАМ Б) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДНОГ МЕСТА
Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места, у једнократном
износу, одобрава се послодавцима који запошљавају особе са инвалидитетом којима
је потребно прилагођавање радног места - техничко и технолошко опремање радног
места, средстава за рад, простора и опреме.
Висина рефундације износи до 300.000,00 динара по особи са инвалидитетом и не
сме бити већа од трошкова прилагођавања радног места.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА
Општи услови:
Рефундација се одобрава послодавцу под условом:
- да је захтев поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног односа на
неодређено време са особом са инвалидитетом;
- да је запослена особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе;
- да је запосленој особи са инвалидитетом решењем о процени радне способности утврђен други степен - запошљавање под посебним условима;
- да је послодавац измирио обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да рачун послодавца није у блокади;
- да није смањивао број запослених ОСИ најмање три месеца пре подношења
захтева, изузев редовне флуктуације.
Посебни услови за Програм А:
- да се подршка особи са инвалидитетом пружа 12 месеци, у складу са одговарајућим програмом и процењеном радном способношћу;
- да радни асистент има најмање средње образовање и 12 месеци професионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку;
- број радних сати за стручну подршку особи са инвалидитетом не сме бити
мањи од 45 месечно, у просеку, односно 500 радних сати за 12 месеци.
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Рефундацију не могу остварити:
- привредни субјекти у сектору угља, као ни привредни субјекти у тешкоћама, у
смислу члана 2 став 1 тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Сл. гласник РС“, бр. 13/10);
- корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према
Националној служби;
- за Програм А: рефундацију на име пореза и доприноса за иста лица не могу
остварити ни послодавци којима се субвенционишу порези и доприноси у оквиру других мера за подстицање запошљавања.
Документација:
- захтев за рефундацију трошкова подршке за запошљавање особа са инвалидитетом (образац Националне службе за запошљавање);
- доказ о регистрацији, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за особу којој се пружа
стручна подршка (уговор и пријава на осигурање);
- доказ о обрачунатом и уплаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање запослених, за последња три месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев (копије оверених ППОЈ и ППОД образаца од стране Пореске управе);
- извештај о броју запослених особа са инвалидитетом или фотокопија ИОСИ
обрасца за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу већ додељења
државна помоћ за исте оправдане трошкове;
- писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама.
Додатна документација за Програм А:
- CV радног асистента;
- доказ да радни асистент има најмање средње образовање и 12 месеци професионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку (копија
уговора о раду или копија радне књижице).

III ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је дужан да:
- не смањује укупан број запослених особа са инвалидитетом најмање 12 месеци, осим редовне флуктуације;
- новозапослене особе са инвалидитетом задржи у радном односу најмање у
дужини трајања рефундације зараде за лице које је ангажовано на пружању
стручне подршке;
- представницима НСЗ омогући обилазак радних просторија ради сагледавања
услова за реализацију програма.
Посебне обавезе за Програм А:
- уз захтев за рефундацију доставити доказ о исплаћеној заради за радног асистента и особу са инвалидитетом којој се пружа стручна подршка;
- уз захтев за рефундацију на месечном нивоу доставити и извештај о реализацији програма стручне подршке;
- приликом закључивања уговора доставити доказ да је радни асистент у радном
односу (уговор о раду и пријава на осигурање);
- радни асистент мора бити задржан у радном односу најмање у дужини трајања
рефундације (12 месеци).
Посебне обавезе за Програм Б:
- након позитивно решеног захтева и донете одлуке, најкасније у року од 60
дана од дана доношења одлуке доставити доказ о наменски утрошеним средствима за прилагођавање радног места;
- приликом закључивања уговора доставити одговарајућа средства обезбеђења:
- за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара – менице;
- за одобрена средства у износу преко 1.000.000,00 динара - менице и банкарску
гаранцију.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
Одлуку о додели рефундације доноси надлежни орган Националне службе за запошљавање, у року од 30 дана од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева закључују уговор,
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата рефундације.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици
Националне службе, према месту рада или седишту послодавца, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој
јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити преко Позивног центра за особе са инвалидитетом: 011/3036-228, на веб сајту www.nsz.gov.rs и у организационим јединицама НСЗ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Конкурс је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава, а најкасније
до 01.12.2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АУТOНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448
факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

На основу члана 53 став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ“, број 9/09-пречишћен текст и
18/09-измена назива акта и 9/11) и члана 3 став 4 Покрајинске уредбe
о поступку и начину расписивања и спровођења интерног огласа и конкурса ради попуњавања радних места („Службени лист АПВ“, број 17/07
и 18/09-измена назива акта), Служба за управљање људским ресурсима
објављује

КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И
ДЕМОГРАФИЈУ

6. Знања и вештине које ће се оцењивати у изборном поступку и
начин њихове провере:
Путем тестирања Конкурсна комисија ће извршити проверу стручних
способности и вештина потребних за обављање послова радног места
које се попуњава у сектору за санитарни надзор и превентивно-медицинску делатност. Уколико кандидат нема положен државни стручни испит
или правосудни испит, Конкурсна комисија ће тестирањем проверити
његово познавање основа уставног уређења Републике Србије и уставно-правног положаја Аутономне Покрајине Војводине. Уколико кандидат
уз пријаву не приложи међународно признато уверење о одговарајућем
нивоу познавања рада на рачунару (ECDL START), тестирањем ће се проверити његово познавање рада на рачунару.
7. Пробни рад:
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у
покрајинском органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци.
8. Meсто рада:
- Суботица, Трг Лазара Нешића 1
- Сремска Митровица, Св. Димитрија 13
9. Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када конкурс објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 01. марта
2012. године, а истиче 15. марта 2012. године.

1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

10. Адреса на коју се подносе пријаве:

2. Радно место које се попуњава:

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

ВИШИ САРАДНИК-САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

2 извршиоца - са местом рада у Суботици-1 извршилац; са
местом рада у Сремској Митровици-1 извршилац
3. Опис послова радног места: обавља послове санитарног надзора
у складу са овлашћењима утврђеним Законом о санитарном надзору и
другим законима и прописима; даје опште и посебне санитарне услове потребне за издавање акта о урбанистичким условима у објектима
под санитарним надзором и санитарну сагласност на пројектно-техничку
документацију и коришћење објекта под санитарним надзором; решава у управним стварима у првом степену; води евиденцију објеката под
санитарним надзором, израђује извештаје о раду, одговоран је за стање
објеката у области санитарног надзора на територији на којој обавља
санитарни надзор; обавља статистичко-евиденционе послове; обавља и
друге послове које му одреди помоћник покрајинског секретара за санитарни надзор и превентивно-медицинску делатност, начелник одељења
и шеф одсека у четвртом нивоу сложености послова; самосталност у
раду, одговорност и пословна комуникација.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање стечено на медицинским струковним студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) или медицинским студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) или високо
образовање из научне области архитектуре, грађевинског инжењерстваодсек за планирање и грађење насеља и одсек за хидротехнику и технолошког инжењерства-прехрамбени одсек, односно на овим студијама у
трајању од три године и најмање три године искуства у струци и положен
државни стручни испит за рад у органу управе, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од шест месеци.
5. Посебни услови:
У радни однос у покрајинском органу не може бити примљено лице:
- коме је раније престао радни однос у државном или покрајинском
органу, односно органу локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
- које је осуђено на казну затвора од најмање шест месеци;
- коме је престао радни однос у државном или покрајинском органу,
односно органу локалне самоуправе, због тога што није задовољило
на пробном раду, пре протека рока од четири године од престанка
радног односа по овом основу.

Бесплатна публикација о запошљавању

11. Име лица задуженог за давање обавештења о конкурсу:
Александар Тимотијевић, број телефона: 021/4874-319, Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.
12. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- уверењe о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а;
- уверење о здравственој способности потребној за обављање послова
радног места;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу
управе или о правосудном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START)-оригинал или оверена фотокопија.
13. Датум оглашавања: 29. фебруар 2012. године.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује покрајински секретар
за здравство, социјалну политику и демографију. Овај конкурс објављен
је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на
огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, у гласилу организације надлежне за послове запошљавања и у
дневном листу „Данас“.
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НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Расписује

ОГЛАС
за пријем лица у радни однос на
неодређено време, у Заводу за израду
новчаница и кованог новца-Топчидер,
и то у:
a) Центру за производњу и персонализацију-Одсек за пријем и
припрему података и апликативну надоградњу

- ЈЕДНОГ САМОСТАЛНОГ СТРУЧНОГ
САРАДНИКА-ВОДЕЋЕГ ПРОГРАМЕРА
Услови за обављање посла:
- најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године друштвено-хуманистичког или
техничко-технолошко образовно-научног поља, пожељно завршен електротехнички факултет, факултет организационих наука (информатичког усмерења), војнотехничка академија, факултет техничких наука или природноматематички факултет (информатичког усмерења);
- пет година радног искуства.
Други посебни услови:
- активно знање енглеског језика.
б) Дирекцији за одржавање и енергетику

- ДВА ВИША САВЕТНИКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
(један машинске и један електротехничке струке)

Услови за обављање посла:
- високо образовање на студијама другог степена-машинске, односно електротехничке струке;
- девет година радног искуства;
- лиценца за дипломираног инжењера машинства број 330, одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, односно
лиценца за дипломираног инжењера електротехнике број 350, одговорни
пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.
Други посебни услови:
- активно знање енглеског језика.
Пријава на оглас објављена је на сајту Народне банке Србије: www.nbs.rs. Уз
пријаву кандидати треба да доставе: радну биографију (CV) са краћим описом
послова које су до сада обављали и мотивационо писмо.
Поступак избора кандидатa спровешће се у две фазе:
- у првој фази извршиће се провера знања енглеског језика и провера квантитативних и аналитичких способности и способности логичког закључивања-тестирањем, као и провера стручних знања, и то за:
1) самосталног стручног сарадника-водећег програмера: тест познавања информационо-комуникационих технологија; тест познавања техника заштите података у информационо-комуникационим технологијама.
2) вишег саветника за одржавање машинске струке: тест општег знања машинске струке и практична провера цртања у програму AutoCAD.
3) вишег саветника за одржавање електротехничке струке: тест општег знања
електротехничке струке; практична провера цртања у програму AutoCAD.
У другој фази до пет најбоље рангираних кандидата (кандидати који буду освојили највећи број поена на тесту провере знања енглеског језика, тесту провере
квантитативних и аналитичких способности и способности логичког закључивања, као и на стручним тестовима), обавиће непосредан разговор са комисијом.
Кандидати који буду позвани на разговор са комисијом треба да понесу доказе о
испуњавању услова из огласа: оверену фотокопију дипломе, лиценце и сертификате и доказ о радном искуству-потврду или оверену фотокопију радне књижице.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног огласа.
Пријаве се достављају електронском поштом на адресу: zin.posao@nbs.rs. Телефони за контакт: 011/3027-391 и 011/3027-248.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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НСЗ
Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Администрација и управа

Администрација
и управа
Београ д

Јагодина

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЈАГОДИНЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

СКИЈАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

11000 Београд, Светозара Марковића 7
тел. 011/3232-404

Генерални секретар ССС
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет; економски факултет; факултет
спорта и физичког васпитања; спортска академија; доказано искуство на организационим
пословима; активно знање енглеског и/или
још једног страног језика; познавање рада на
рачунару; добро познавање скијашког спорта.
Пријаве са биографијом слати на наведену
адресу Савеза или на е-mail: оffice@skisavez.
com.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА
11000 Београд, Таковска 12
тел. 011/3236-321

Стручни сарадник у Јавном
правобранилаштву Градске
општине Палилула
УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен
правосудни испит, оспособљеност за рад на
рачунару, знање једног страног језика. Поред
наведених услова, кандидат/киња треба да
испуњава услове утврђене чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима: да
је пунолетан/тна, да је држављанин/ка РС,
да има општу здравствену способност и да
није осуђиван/вана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га/је чини неподобним/ом за обављање послова у државном
органу. Пријаве са доказима (оверене фотокопије) о испуњавању услова огласа подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу Јавног правобранилаштва Градске општине Палилула, Београд, Таковска 12.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Обука за
активно
тражење
посла
Бесплатна публикација о запошљавању

Инспектор канцеларијске
контроле

у Одељењу за утврђивање, наплату и
контролу јавних прихода

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен
стручне спреме, правни факултет, економски
факултет, факултет за услужни бизнис или
факултет за менаџмент, три године радног
стажа, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред посебних
услова, кандидат мора да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да је држављанин Републике Србије, 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, да поседује општу здравствену
способност (за кандидата који буде изабран).
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. 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

Радно место за јавне набавке
у Одељењу за Заједничке послове

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни или економски факултет, 2 године радног
искуства у струци и положен државни стручни
испит. Пријаве доставити на адресу: Градска
управа града Краљева - Одељење за општу
управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком: „За
оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању
општих и посебних услова (доказ о школској
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије-не
старије од 6 месеци, доказ о радном искуству
у струци, доказ о положеном државном стручном испиту и уверење да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, а изабрани кандидат
по извршеном избору и лекарско уверење).
Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, у оригиналу или фотокопији овереној
у Градској управи или суду, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

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

Порески контролор
УСЛОВИ: ВСС или ВШС економског или
друштвеног смера, једна година радног искуства, положен државни стручни испит. Кандидати треба да испуњавају и опште услове
утврђене чланом 6 Закона о радним односима
у дражавним органима. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе, доказ о радном
искуству, уверење о положеном стручном
испиту за рад у државним органима, уверење
о држављанству, уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Крушевац

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Комунални полицајац
8 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: средње образовање у четворогодишњем трајању и најмање шест месеци
радног искуства у струци. Поред општих и
посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 32 Закона о
комуналној полицији: да има психофизичке
способности потребне за обављање послова
комуналне полиције, које се доказују лекарским уверењем овлашћене здравствене установе; положен испит за обављање послова и
примену овлашћења комуналног полицајца;
да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци; да му није раније престао радни однос у државном или другом органу због
теже повреде дужности из радног односа.

Комунални полицајацприправник
на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих и посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове
предвиђене чланом 32 Закона о комуналној
полицији: да има психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције, које се доказују лекарским
уверењем овлашћене здравствене установе;
положен испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца; да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији:
диплому о стручној спреми, доказ о радном искуству у струци, уверење о положеном испиту за обављање послова и примену
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Администрација и управа
овлашћења комуналног полицајца, извод из
матичне књиге рођених (издат на обрасцу
сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09),
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), уверење о општој здравственој способности, уверење основног и вишег суда да
против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, уверење полицијске
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, фотокопију радне књижице. Пријаве слати на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Избор кандидата извршиће се
у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

неподобним за обављање послова у државним органима. Учесници огласа дужни су да
уз пријаву приложе оверене копије доказа о
испуњености свих услова из огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Панчево

Ужице

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Имовинско-правни послови

Радник на пословима
водопривреде и
пољопривреде

26310 Алибунар, Трг слободе 4
тел. 013/641-060
факс: 013/641-544

31250 Бајина Башта, Душана Вишића 28
тел. 031/865-281

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни
факултет, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органиЛесковац
ма државне управе, познавање рада на рачунару; да је кандидат држављанин Републике
ОПШТИНСКА УПРАВА
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
спрему, да није осуђиван за кривично дело на
16215 Црна Трава
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непоСтручни сарадник инжењер
Обукапољопривреде-приправник,
за
добним за обављање послова у државном
органу, да се против лица не води кривични
на пословима пољопривреде,
активно
поступак за дело за које се поступак води по
водопривреде, шумарства,
службеној дужности. Доказе о испуњености
тражење
лова и риболова и заштите
услова кандидат је дужан да достави у ориживотне
средине
посла
гиналу или у овереној фотокопији. Доказ о
испуњености услова да има општу здравствеУСЛОВИ: завршен пољопривредни факулну способност доставља само кандидат који је
тет, смер агроекономија, познавање рада на
изабран након спроведеног избора. Пријаве
рачунару. Радни однос се заснива на одређеса потребном документацијом о испуњавању
но време. Месечна плата износи 80% од плауслова предвиђених огласом подносе се у
те стручног сарадника у Општинској управи
запечаћеној коверти, на горенаведену адресу,
Општине Црна Трава.
са назнаком: „За конкурс-имовинско-правни
послови“. Сва обавештења могу се добити од
радника задуженог за послове радних одноНиш
са у Општинској управи Алибунар непосредно
или на број телефона: 013/641-060. Пријаве
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
18000 Ниш, Гутенбергова 4а
неблаговремене
Национална
службапријаве неће се узети у разтел. 018/201-280
матрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Послови планирања и
извршења буџета

за запошљавање

чека,
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, екофакултет; радно искуство у струци
ражиномски
најмање 12 месеци; положен испит за рад у

Шабац

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Програми
Директор
Послови благајне и обрачуна
приправништва
–
примања
знање у пракси
органима државне управе.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска
школа или гимназија; радно искуство најмање
6 месеци; положен испит за рад у органима
државне управе.

Возач 2
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ рад-

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 4

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање
функције директора; високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама од најмање четири
године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив дипломирани социјални радник; најмање пет година радног искуства у

служба ник; возачки испит „Б“ или „Ц“ категорије.
Шанса
вање ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Репу-

за
блике Србије, да има општу здравствену спо-младе
собност; да није осуђиван за кривична дела
на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини

ентри
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струци; подношење програма рада за мандатни период на који се врши избор. Пријаве на
конкурс са документацијом слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Општи услови прописани чланом
6 Закона о радним односима у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је кандидат
држављанин РС; да има општу здравствену
способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државномслужба
оргаНационална
ну. Услови прописани Правилником о систематизацији радних места
Општинској управи
заузапошљавање
општине Бајина Башта: висока стручна спрема, правни, пољопривредни, шумарски факултет; положен стручни испит; познавање рада
на рачунару; једна година радног искуства.

Комунални инспектор
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови прописани чланом
6 Закона о радним односима у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је кандидат
држављанин РС; да има општу здравствену
способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Услови прописани Правилником о систематизацији радних места у Општинској управи
општине Бајина Башта: висока стручна спрема, друштвеног, природног или техничког
смера; положен стручни испит; познавање
рада на рачунару; једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас, са доказима о
испуњености услова огласа, подносе се на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

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

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Администрација и управа / Трговина и услуге

Трговина и услуге

Ваљево

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

Инспектор теренске контроле
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни, економски или други одговарајући факултет, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару, са најмање 12 месеци радног искуства. Поред општих услова, лице које
се прима у радни однос мора испуњавати и
услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу). Пријаве се подносе у року од 15
дана од дана објављивања, на шалтеру писарнице или поштом, на горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА
МИОНИЦА

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

ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА
„DAVOR & BULE“
24000 Суботица, Ратка Митровића 5
тел. 064/2822-004

„INCOM TRADING“ DOO

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

Вулканизер-ауто перач

Комерцијалиста

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 1 месец. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве на број телефона: 064/2822004, особи за контакт: Маша Давору, најкасније до 15. марта 2012. године.

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.

АD UNIQА
ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
БЕОГРАД

11000 Београд, Милутина Миланковића 134г
тел. 064/803-42-78

Агент продаје осигурања

за рад на територији општине Суботица, на
одређено време од 6 месеци
5 извршилаца

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.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, рад на рачунару (МS Оffice и Интернет),
пожељно радно искуство у продаји, али није
услов. Заинтересовани кандидати треба да се
јаве на број телефона: 064/803-42-78, ради
заказивања термина за разговор. Особа за
контакт: Весна Перић. Рок за пријављивање
је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Нудимо вам: рад у успешном тиму, стимулативно награђивање (проценат од наплаћених
реализација 5% бруто), могућност напредовања.

Детаљан CV са сликом послати на e-mail:
Друштвена одговорност
office@incom.co.rs, са назнаком: „За конкурсСарадник информационих

технологија-приправник

за рад у Одељењу за општу управу
ПРИОРИТЕТИ
У
Општинске управе
Мионица, на одређено
време од 12 месеци
ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године-природног
смера. Поред наведеног услова, кандидати
морају да испуњавају и опште услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима.

Национална служба
за запошљавање

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

комерцијалисти“.

24000 Суботица, Јована Микића 92

Национална служба
тел. 024/577-877, 063/394-818
е-mail: vlama024@оpen.telecom.rs
за запошљавање

Транспортни радник-возач

ПОНОВО ОГЛАШАВА
„REAL SYSTEM“ DОО

на одређено време од 2 месеца
2 извршиоца

24413 Палић, Солунска 12
тел. 063/513-337
e-mail: majicak@gmail.com

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, возачка дозвола „Ц“ категорије, 12
месеци радног искуства на траженим пословима. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве лично на адресу послодавца у Јована Микића 92, радним данима у времену од
12,00 до 16,00 часова или да пошаљу биографију (CV) на е-mail: vlama024@оpen.telecom.
rs. Детаљније информације на гореневедене
бројеве телефона. Рок за прјављивање је до
15.03.2012. године.

Менаџер увоза и извоза
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: континуирана анализа тржишта
(опште информације, тржишни потенцијал
за дате производе, дистрибутивни канали,
асортиман и структура цена, анализа конкуренције, актуелни прописи...), успостављање
контаката и преговарање са купцима у складу са продајном политиком фирме, предлагање и организација маркетинг активности на
датом тржишту (сајмови, каталози, рекламе,
изложбе...), праћење реализације продајенаплате и испоруке робе, обилазак тржишта
и извештавање менаџмента.

САЈМОВИ
„SIMPLEX“ DОО
ЗАПОШЉАВАЊА
21235 Темерин, Новосадска 72
тел. 021/6257-910

Трговац

за рад у Ченеју

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен, висока или виша
стручна спрема економске струке, активно
знање словачког језика (првенствено словачког), познавање рада на рачунару (МS Оffice
Шанса
за младе
и Интернет), одличне
комуникационе
способности, возачка дозвола „Б“ категорије. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву (CV) са сликом
кандидати могу поднети на e-mail: majicak@
gmail.com. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

САЈМОВИ ЗАПОШЉА

„ВЛАМА“ ДОО

Школа је знање,
посао је занат

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, трговачка, саобраћајна или техничка школа или аутомеханичар; 2 године радног искуства у раду
Национална
са програмима за препознавање
резервнихслужба
за
запошљавање
делова; основно познавање рада на рачунару; возачка дозвола „Б“ категорије; да кандидат није кажњаван и да се против њега не
води кривични поступак. Предност ће имати
кандидати са радним искуством на послови-
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Обуке и субвенције (за запошљавање)
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Друштвена

Трговина и услуге
ма везаним за моторна возила марке ВОЛВО,
ДАФ и СКАНИА. Пријаве слати на адресу: DОО
„SIMPLEX“, Огледна поља 1б, 21233 Ченеј или
на e-mail: slobodanka.stojanovic@simplex.cо.rs.
Конкурс је отворен до 31.03.2012. године.

„ВАПЕКС“ ДОО

32212 Прељина, Чачак, Коњевићи бб
тел. 063/3648-310

Референт за увоз и набавку
на одређено време од три месеца

„METLIFE“ ADO

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 85
е-mail: djordje.vlatkovic@metlife.rs

Саветник (агент) за продају
животног осигурања
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме,
без обзира на занимање; радне биографије
слати на е-mail: djordje.vlatkovic@metlife.rs.
Конкурс је отворен до попуне радних места.

АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И
ПЕСАМА СРБИЈЕ „КОЛО“
11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2762-361

Технички секретар
Опис послова: административни послови
искључиво за потребе директора Ансамбла;
пријем порука и странака директора Ансамбла; евидентирање распореда обавеза директора Ансамбла, други послови по налогу
директора Ансамбла коме је непосредно одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: IV степен стручности, пословни
секретар, административни техничар, биротехничар, правни техничар; држављанство
Републике Србије; неосуђиваност на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
за кажњиво дело које лице чини неподобним
за обављање послова у државним установама; општа здравствена способност. Пријаве
кандидата морају да садрже: име и презиме,
датум и иместо рођења, адресу становања,
контакт телефон, податке о стеченом радном искуству. Уз пријаву доставити: уверење
о држављанству, уверење да кандидати нису
под истрагом и да против њих није подигнута оптужница, фотокопију дипломе или сведочанства о стеченој стручној спреми, доказ
о знању светског језика; доказ о оспособљености за рад на рачунару; фотокопију извода
из матичне књиге рођених; фотокопију радне књижице, фотокопију личне карте, фотокопију возачке дозволе. Пријаве поднети
на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће бити разматране.

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме,
дипломирани економиста или економиста.
Пожељно је радно искуство, али није обавезно; познавање рада на рачунару (МS Office,
Интернет); виши ниво знања енглеског језика.
Постоји могућност да радни однос на одређено време пређе у радни однос на неодређено време. Заинтересовани кандидати своје
пријаве шаљу на e-mail: аnа.vanusic@vapeks.
rs. Конкурс је отворен до 02.03.2012. године.

Агент за продају осигурања
на територији општине Обреновац, на
одређено време до 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању, пожељно познавање рада
на рачунару, да кандидати нису кривично
осуђивани и гоњени. Пријаве слати на е-mail:
n.sreckovic@wiener.cо.rs или поштом на адресу: Благоја Паровића 19а, 11030 ЧукарицаБеоград, са назнаком: „За конкурс“.

ZTP „LONDESSA SRB“

32000 Чачак, Хероја Ђуракића 10

Комерцијалиста на терену
ИЗДАВАЧКА КУЋА „ПРОМЕТЕЈ“
21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 063/575-669 (Јован Јузбашић)
e-mail: predrag.k@prometej.cо.rs

Трговачки путник
за рад у Лозници
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању, без обзира на радно искуство;
теренски рад у региону Лознице; возачка дозвола „Б“ категорије. Посебна знања и вештине: комуникативност и упорност. Рок за пријављивање је 31.05.2012. године.

на одређено време од три месеца, за рад у
Београду и околини
2 извршиоца

УСЛОВИ: од III до VII степена стручне спреме
у било ком занимању; 1 година радног искуства на пословима продаје; возачка дозвола
„Б“ категорије (минимум 3 године); знање
рада на рачунару-МS Оffice. Радне биографије
са сликом слати на е-mail: londessa@yаhoo.
com. Конкурс је отворен до попуне радних
места.

„DIREKT MARKETING
SERVICE“ DOO

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 68
тел. 011/8704-373

АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ
„КИКИ“

Курир-пешак

Координатор продаје

УСЛОВИ: без обзира на школску спрему. Јавити се на број телефона: 011/8704-373 или
биографију послати на мејл адресу: konkurs@
direktnimarketing.rs. Конкурс је отворен до
попуне радних места.

25000 Сомбор, Фрушкогорска А4
тел. 063/515-950
e-mail: аndreа.stipankov@gmail.com
2 извршиоца

УСЛОВИ: организационе способности; жеља
за напредовањем; теренски рад на подручју
Сомбора, Апатина, Куле и Оџака (продаја
„Авон“ козметике). Рок за пријаву је до попуне
радних места.

Сарадник у продаји
2 извршиоца

УСЛОВИ: комуникативност; жеља за напредовањем; теренски рад - Сомбор, Апатин, Кула,
Оџаци (продаја „Авон“ козметике). Рок за
пријаву је до попуне радних места.

WIENER STADTISCHE
ОSIGURANJE АDО

привремени и повремени послови
40 извршилаца

„МП БИО“ ДОО

11000 Београд, Светог Саве 30
тел. 011/2421-949

Заступник иностране фирме
и продаја дијагностичких
производа
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; дипломирани молекуларни биолог; хемијски технолог; доктор медицине; пробни рад 6 месеци; одлично знање
енглеског језика; МS Оffice; возачка дозвола
„Б“ категорије-пожељно.

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

Агент за продају осигурања

на територији општине Младеновац, на
одређено време до 3 месеца
10 извршилаца

Агент за продају осигурања
на територији општине Лазаревац, на
одређено време до 3 месеца
10 извршилаца

Обука за
активно
тражење
посла

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

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

ИЗДАВАЧКА КУЋА
„ПРОМЕТЕЈ“ ДОО

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 021/422-245
e-mail: predrag.k@prometej.co.rs

Трговачки путник

за рад на подручју Сомбора, на одређено
време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комуникативност, упорност. Лице за контакт: Јован
Јузбашић, тел. 063/575-669. Рок за пријаву: до
31.05.2012. године.

ДОО „КУЋА КЊИГЕ“

18300 Пирот, Тржни центар Гушевица бр. 8
тел. 010/312-511

Комерцијалиста на терену
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: теренски рад на одређено времепродаја књига на терену, на подручју источне и јужне Србије; IV, VI/1, VI/2 и VII/1 степен стручне спреме. Пријављивање на број
телефона: 010/312-511 или писаним путем на
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је
до попуне радних места.

Грађевинарство
и индустрија
TERNA S.A.
OGRANAK TERNA S.A. SERBIA
BEOGRAD
11000 Београд, Господар Јованова 5
тел. 010/360-727
ternapirot@gmail.com

Руковалац грађевинским
машинама

за рад у Димитровграду, на одређено
време
5 извршилаца

УСЛОВИ: руковање грађевинским машинама
за ископавање и торкет пумпама; рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, пробни
рад 5 месеци; пожељно радно искуство од
најмање 12 месеци, као и обука и сертификат за руковање грађевинским машинама. Рок
за пријављивање је 30 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: TERNA S.A.
OGRANAK TERNA S.A. SERBIA BEOGRAD, Иве
Андрића бб, 18320 Димитровград.

КОНЦЕРН „ФАРМАКОМ МБ“
ШАБАЦ
„ЛИВНИЦА ПОЖЕГА“ АД
ПОЖЕГА
Пожега, Бакионичка 14
тел. 031/3716-025

Шеф производње
Опис посла: шеф производње одливака од
композитног материјала.
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер
(VII степен); знање немачког језика-виши
ниво (услов); пожељно познавање рада на
рачунару (није услов); пожељна возачка дозвола „Б“ категорије (није услов).

Технолог у производњи
Опис посла: руководилац производње одливака од композитног материјала.
УСЛОВИ: дипл. технолог неорганске хемијске
технологије (VII степен, технолошко-металуршки факултет); знање немачког језикавиши ниво (услов); пожељно познавање рада
на рачунару (није услов).
ОСТАЛО: Радно искуство: најмање 3 године у
струци; радно време: 8 сати дневно; пробни
рад од 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати
треба да се на горенаведени број телефона
обрате особи за контакт: Зорици Бијељић.

„SOLARIS ENERGY“ DОО

19320 Кладово. Краља Александра 42 Л-2/13
тел. 019/801-866, 066/9540-043
e-mail: marija.zivkovic@solarisenergy.cо.rs

Електроинжењер

на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: VII/1 или VI/2 степен стручне спреме, дипломирани електроинжењер енергетике или струковни инжењер енергетике и
рачунарства; познавање рада на рачунару;
знање енглеског језика, средњи или вишо
ниво; возачка дозвола „Б“ категорије; пробни
рад три месеца. Рок за пријаву је до попуне
радног места.

„GEOGIS & MAP“
АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
УСЛУГЕ
32000 Чачак, Рајићева 17
тел. 063/412-994, 032/226-707
e-mail: geogismap@sezampro.rs

Дипломирани инжењер
геодезије
Опис посла: извршилац на пословима катастра
непокретности подземних водова и објеката.

целарији); 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.

„ЖИТО МЕДИА“ ДОО

25230 Кула, Јосипа Крамера бб
тел. 025/753-100

Млинар-вођа смене
(позиција у Кули)
Главни радни задаци и одговорности: покреће
процес производње у складу са дневним радним налогом који издаје руководилац млина;
на основу налога за производњу подешава
техничке параметре на машинама ради остваривања задатих резултата производње; прати
рад свих радних машина, отклања евентуалне кварове и поремећаје на свим машинама у
млину; даје упутства свим радницима у смени
у складу са стањем тока производње; контролише исправност свих уређаја; контролише
чистоћу свих радних просторија; контролише
квалитет производа (органолептички); контролише стање оствареног обима и структуре
производње у смени; извештава руководиоца силоса и подних складишта о исправности
допуне жита; извештава руководиоца сектора „Млин“ о оствареним резултатима у смени;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у
наведеном занимању; познавање поступка
ремонта млина; познавање рада на рачунару (МS Оffice); тимска оријентација; обавезно
радно искуство, минимум пет година искуства
на наведеној позицији (млинар-вођа смене).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребним доказима о испуњености
наведених услова доставити на горенаведену
адресу или на e-mail: info@zitomedia.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

„МЕТАЛ-НОВА“ ДОО

35000 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
e-mail: maksimbg@maksim.si

Заваривач

20 извршилаца

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

ост
Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије
(VII степен); радно искуство небитно; смештај
обезбеђен; возачка дозвола „Б“ категоријепожељна (није услов); познавање AutoCAD-а
пожељно (није услов); радно време: 8 сати
дневно; теренски рад (више се ради у кан-

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: МАГ и МИГ поступак заваривања,
без обзира на степен стручне спреме и врсте
занимања, предвиђена претходна провера
радних способности. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу или на e-mail: maksimbg@
maksim.si.
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„ПРВИ ПАРТИЗАН“ АД

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 031/563-064

Дипломирани инжењер
информатике-приправник
на одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер информатике, без радног искуза
ства; енглески језик-средњи Обука
ниво; возачка
дозвола „Б“ категорије.
активно

Mедицина
и пољопривреда
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„КЛАДОВО“
Кладово, Дунавска 46
тел. 060/7243-999, 019/808-171

Лабораторијски техничар

на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; лабораторијски техничар; положен стручни испит.
Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку
биографију; фотокопију личне карте; оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти,
на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем лабораторијског техничара на одређено време по основу замене“.

Друштвена одговорност

Дипломирани ветеринар
2 извршиоца

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

тражење
Дипломирани
посла
електроинжењер, смер
електроника или аутоматикаприправник

Опис посла: ординирајући теренски рад у станици и на пословима превентиве.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електронике или аутоматике,
без радног искуства; енглески језик-средњи
ниво; возачка дозвола „Б“ категорије.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа педијатријског или општег смера;
положен стручни испит. Приликом пријаве на
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве се
Национална служба
шаљу у затвореној коверти, на наведену адреза запошљавање
су Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс
за пријем медицинске сестре - техничара на
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
одређено време по основу замене“.
КЛИНИКА

Дипломирани инжењер
машинства-приправник

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине
(VII/1 степен стручне спреме); возачка дозвола Б категорије; радно искуство није битно; рад на терену; обезбеђен је службени
аутомобил; обезбеђен је смештај (породични
стан); добијање лиценце и полагање стручног испита плаћа послодавац; радно време - 8
сати дневно; плата по уговору плус доходак
по реализацији. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на горенаведене бројеве телефоне, oсоба за контакт: Богосав Поповић.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства, смер производни,
без радног искуства; енглески језик-средњи
ниво; возачка дозвола „Б“ категорије; рад на
рачунару-пројектовање.

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

на одређено време од 9 месеци

на одређено време од 9 месеци

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену
адресу. Лице за контакт: Бранимир Варагић,
дипл. правник, бројеви телефона: 031/563064, 063/494-083, e-mail: branimir.varagic@
prvipartizan.com.

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса
28
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Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене
2 извршиоца

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Програми
ДОМ ЗДРАВЉА
приправништва
– КРУПАЊ
знање у пракси
Дипломирани биохемичар

Дипломирани економиста

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; економски факултет; радно искуство у струци најмање 10 година; пробни рад 3 месеца; предност ће имати кандидати са радним
искуством у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију;
фотокопију личне карте; оверену фотокопију
дипломе о завршеном економском факултету;
оверену фотокопију радне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на
конкурс за пријем дипломираног економисте
на неодређено време“.

Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/681-311 (11,00-13,00), 065/2285-662

Опис посла: извођење свих биохемијских анализа; спровођење унутрашње и спољашње
контроле квалитета рада.

Шанса

дипломирани фармацеут (смер биоШанса заУСЛОВИ:
хемија) или доктор медицине-специјалиста
Школа
биохемије; радно искуство је небитно; пуно
време-8 сати дневно; плаћен превоз до
младе радно
посао
40км удаљености од места рада; пробни
рад

Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; правни факултет; радно искуство у струци најмање 3 године; пробни рад 3 месеца; предност ће имати кандидати са радним искуством
у здравственим установама секундарног и
терцијарног нивоа, као и кандидати са радним искуством на пословима јавних набавки.
Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку
биографију; фотокопију личне карте; оверену фотокопију дипломе о завршеном правном
факултету; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти,
на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем дипломираног
правника на неодређено време“.

3 месеца; предност ће имати дипл. фармацеути у односу на докторе медицине. Конкурс је
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да се на горенаведене
бројеве телефона обрате особи за контакт:
Љубици Исаиловић Радић.
Обуке и субвенци

Национална служба за
запошљавање
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Медицина и пољопривреда

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16

Референт за основна средства
Опис послова: књижење рачуна новокупљених
основних средстава; унос у посебни део аналитичких евиденција; израда реверса, промена амортизационих стопа; спровођење одлука
Управног одбора у вези са основним средствима; израда обрачуна амортизације, рачуноводствене и пореске; извршавање радних задатака
по процедурама предвиђеним системом квалитета ИСО стандарда Завода.
УСЛОВИ: завршен економски факултет или
факултет за пословне студије, висока стручна спрема-VII/1 степен. Уз пријаву се подноси
биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија
дипломе). Пријаве са траженим прилозима достављају се на горенаведену адресу, поштом или
лично на писарницу Завода. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Медицинска сестра-техничар

на одређено време ради замене запослене
на породиљском боловању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера;
положен стручни испит. Кандидат уз пријавубиографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
ПАРАЋИН
32520 Параћин, Мајора Марка бб
тел. 035/573-198

Доктор опште медицине
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом,
извод из матичне књиге рођених, диплому о
завршеном медицинском факултету, уверење
о положеном стручном испиту, фотокопију
радне књижице. Приложити фотокопије тражених докумената. Кандидати су дужни да
приликом заснивања радног односа доставе лекарско уверење о способности за рад.
Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Здравственог центра
Параћин или послати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос“. Неблаговремене пријаве, као
и пријаве са непотпуном или неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По
завршеном конкурсу предата документа се
неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11000 Београд
тел. 011/3538-300

Медицинска сестра-техничар

ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС
Дипломирани фармацеут

„ZOREX PHARMA“ DОО

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; положен стручни испит.
Уз захтев се подноси: оверена фотокопија о
завршеном факултету и оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту. Молбе са прилозима послати на адресу болницеСлужби за опште и правне послове.

Најкраћи пут
до посла

15000 Шабац, Београдски пут 9
тел. 015/305-035, 060/6462-724
e-mail: miskovicmiodrag@yаhoo.com

Руководилац контроле и
испитивања лекова
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; положен
стручни испит; радно искуство: 3 године.

Руководилац надзора
над пријемом сировина и
испоруком лекова
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, завршена специјализација из испитивања и контроле лекова; положен стручни испит; радно
искуство: 3 године.

Сајмови
запошљавања

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17
Оглас објављен 18.01.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/661-898

Патронажна сестра
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена
виша медицинска школа и положен стручни
испит.

Програмер информатичар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарска техника.

Вешерка

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-општи смер, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит, лиценца и познавање
рада на рачунару (основни пакет МS Оffice
и Windows окружење). Потребна документација: оверене копије докумената. Молбе се
предају поштом или на архиви Дома здравља,
Пожешка 82, III спрат, соба бр. 15, од 07,30
до 15,30 часова.

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу
радне биографије да доставе мејлом или да се
јаве на горенаведене бројеве телефона (лице
за контакт: Мишковић Миодраг).

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе кратку биографију са адресом и контакт телефоном, преко архиве Дома здравља Љубовија
(са стационаром), у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука
о избору биће објављена на огласној табли
Дома здравља. Изабрани кандидати биће лично обавештени.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац, Синђелићева 48
тел. 035/312-141, 311-874

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

29.02.2012. | Број 454 |
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3554-132

Конкурс објављен 01.02.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се
за радно место: референт за основна
средства.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3554-132

Истраживач ветеринар
Опис послова: рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који
се користе у комуналној хигијени; организација и координација извођења програмских
активности у складу са уговорним обавезама
(евиденција, фактурисање, наплата); истраживања у реализацији програмских активности; контрола квалитета услуга.
УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет-висока стручна спрема-VII/1 степен. Уз
пријаву се подноси биографија и докази о
испуњености услова конкурса у неовереним
фотокопијама (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прилозима достављају се на
горенаведену адресу, поштом или лично на
писарницу Завода. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Доктор медицине

за рад у дому здравља (Здравствена
станица Шетоње), на одређено време до
повратка одсутног радника са боловања

Опис послова: обавља послове опште здравствене заштите, примењује начела савремене
медицине и усвојену медицинску доктрину;
врши прегледе у циљу постављања дијагнозе и доноси одлуке о потребном лечењу и
обради болесника; прописује терапију и даје
упутства за њено спровођење, даје упуте за
специјалистичке прегледе, лекарске комисије,
лабораторијске и друге дијагностичке прегледе; ради на здравствено-васпитном раду, преписује терапију по препоруци специјалисте,
ради у сменском раду и обавља све послове
који спадају у домен рада доктора медицине
у дому здравља.
УСЛОВИ: медицински факултет, положен
стручни испит. Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факултета,
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу Лекарске коморе Србије,
фотокопију индекса (уколико на дипломи
није уписана просечна оцена), а за кандидате
који су били у радном односу - и фотокопију
радне књижице. Незапослена лица треба да
приложе и потврду издату од стране Нацио-
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налне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење. Послови се обављају
са пуним радним временом. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Оглас је објављен и
на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве са непотпуном документацијом, пријаве које нису у складу са условима
овог огласа, као и неблаговремене пријаве,
неће бити разматране. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Петровац, Моравска 2,
12300 Петровац на Млави.

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

Београ д

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

Калуђерица, Краља Петра Првог 9
тел. 011/3410-655

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: професор односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност.

Педагог школе
УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани
педагог-општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог-психолог;
дипломирани педагог.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидат је дужан
да приложи: оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал
(или оверену фотокопију) уверења о држављанству; оригинал (или оверену фотокопију)
извода из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела прописана чланом 120 Закона
о основама система образовања прибавља
установа. Пријаве са доказима (оригинали
или оверене фотокопије о испуњавању услова) доставити на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА
ШАНТИЋ“
Калуђерица, Краља Петра Првог 9
тел. 011/3410-655

Конкурс објављен 09.11.2011. године у
публикацији „Послови“ поништава се за
радно место: наставник грађанског васпитања (изборни предмет), са 40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2011/2012. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВОМИР САВКОВИЋ“
11409 Ковачевац
тел. 011/8213-207

Директор школе

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање из чл. 8. став
2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника основне школе, за
педагога и психолога; да кандидат има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; да
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кандидат испуњава услове прописане у члану
120. Закона о основама система образовања
и васпитања. Изабрани кандидат је дужан да
након прописивања програма испита за директора исти положи у законом предвиђеном
року. Кандидат уз пријаву подноси: биографију са кратким приказом кретања у служби,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(лиценца), потврду о радном стажу, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење којим се потврђује психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима. Доказ да кандидат није осуђиван школа
прибавља по службеној дужности. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу школе. Све
информације на телефон 011/8213-207.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Биофизика у
медицини
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Патологија
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Патолошка
физиологија
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Радиологија
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Неурологија
3 извршиоца

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Гинекологија и
акушерство

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Психијатрија

Сарадник у настави за
ужу научну област Хумана
генетика

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Гинекологија и
акушерство

Сарадник у настави за ужу
научну област Хистологија и
ембриологија

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање
ванредног професора за
ужу научну област Интерна
медицина (Ендокринологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор
у звање ванредног
професора за ужу научну
област Интерна медицина
(Гастроентерологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (Општа
хирургија)

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу
научну област Медицинска
физиологија
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу
научну област Патологија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу
научну област Патолошка
физиологија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

на одређено време од 5 година

Сарадник у настави за ужу
научну област Фармакологија,
клиничка фармакологија и
токсикологија

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Медицинска и клиничка
биохемија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; медицински факултет; општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом Медицинског факултета у Београду.

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Епидемиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Инфективне болести
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну
област Интерна медицина
(Кардиологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(Неурохирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (Општа
хирургија)

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

Наставник за избор у звање
ванредног професора за
ужу научну област Судска
медицина

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Статистика и
информатика у медицини

на одређено време од 5 година

на одређено време од 1 године

на одређено време од 3 године

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 1 године

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Асистент за ужу научну област
Организација пословних
система
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или
магистар наука из одговарајуће области коме
је прихваћена тема докторске дисертације,
који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 08,00;
смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми;
потврду о уписаним докторским студијама и
прихваћеној теми докторске дисертације;
биографију; списак радова и саме радове.
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Сарадник у настави за ужу
научну област Електронско
пословање
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Уз пријаву приложити:
диплому о одговарајућој стручној спреми;
потврду да је кандидат студент мастер академских или специјалистичких студија; потврду о положеним испитима и биографију.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији послова на Факултету. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
11000 Београд, Војводе Бране 18а
тел. 011/3087-264

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 59 и 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09 и 52/2011); да
има високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника школе, педагога или 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 (високог) образовања
(с обзиром да програм обуке директора школе
и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, нити је Министарство
просвете организовало полагање испита за
директора школе, изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит
за директора). Уз пријаву кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оверен
препис уверења о положеном стручном испиту-лиценци; потврду о раду у области образовања; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд, Војводе Бране 18а. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, тел. 011/3087-264.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ“

11251 Остружница, Вука Караџића 11
тел. 011/8071-264, 8070-113

Наставник географије

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање,
према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника у основној
школи. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс учесници су обавезни да доставе:
оверену копију дипломе о прописаној стручној спреми, оверену копију извода из матичне књиге рођених и оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу
научну област Информациони
системи
на одређено време од 5 година, са 1/3
радног времена

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни, односно
стручни радови објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној
области, објављених у међународним или
водећим домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, биографију, списак
радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област
Електронско пословање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће области; научни, односно стручни
радови објављени у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за
наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому
о одговарајућој стручној спреми, биографију,
списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област
Информациони системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или
магистар наука из одговарајуће области коме
је прихваћена тема докторске дисертације,
који је претходне нивое студија завршио са

укупном просечном оценом најмање 08,00;
смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми,
потврду о уписаним докторским студијама или
о прихваћеној теми докторске дисертације,
биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област
Менаџмент људских ресурса
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или
магистар наука из одговарајуће области коме
је прихваћена тема докторске дисертације,
који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 08,00;
смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми,
потврду о уписаним докторским студијама или
о прихваћеној теми докторске дисертације,
биографију, списак радова и саме радове.

Сарадник за ужу научну
област Управљање
производњом и услугама
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Уз пријаву приложити:
диплому о одговарајућој стручној спреми,
потврду да је кандидат студент мастер академских или специјалистичких студија; потврду о положеним испитима и биографију.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији послова на Факултету. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Конкурс објављен 05.10.2011. године у
публикацији „Послови“, поништава се
за радно место: асистент за ужу научну област Рачунарска статистика, на
одређено време од 3 године.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Медицинска сестра у групи
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа; медицинска сестра-васпитач; обавезно полагање стручног испита;
да кандидат испуњава услове прописане чл.
120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да
достави: биографију; оригинале или оверене
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фотокопије дипломе-сведочанства о стеченом
образовању (овера не старија од 6 месеци),
извода из матичне књиге рођених и уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница (не старије од 6 месеци). Изабрани
кандидати пре закључивања уговора о раду,
дужни су да доставе лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о
неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве слати у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

Оглас објављен 07.12.2011. године у
публикацији „Послови“, поништава се
за радно место: наставник практичне
наставе - педикир-маникир, са 42,30%
радног времена-2 извршиоца.
Оглас објављен 01.02.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се
за радно место: наставник хемије, на
одређено време до повратка запослене
са боловања-1 извршилац.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2021-601

Доцент за ужу научну област
Педагошка психологија,
предмет: Педагошка
психологија
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 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну
област Синологија, предмет:
Кинески језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну
област Полонистика, предмет:
Пољски језик

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Асистент за ужу научну
област Румунистика, предмет:
Румунски језик и књижевност

Професор немачког језика

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Германистика, предмет:
Немачки језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Библиотекарство, предмет:
Библиотекарство
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну
област Романистика, предмет:
Француска књижевност
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 08,00 и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира и коме
је прихваћена тема докторске дисертације.
Остали услови утврђени су чланом 72 Закона
о високом образовању и чланом 113 Статута
Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, диплому одговарајуће дисциплине,
списак радова и радове, на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА“
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Оглас објављен 18.01.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се
у целости за радно место: васпитач, на
одређено време до повратка запослене
са функције директора установе.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одговарајући факултет;
општи успех на основним студијама најмање 08,00; смисао за настави рад; објављени стручни, односно научни радови и радно
искуство у настави. Остали услови утврђени
су чланом 70 Закона о високом образовању и
чланом 114 Статута Филолошког факултета
Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну
област Јапанологија, предмет:
Историја азијско-пацифичке
регије
на одређено време од 3 године

Бесплатна публикација о запошљавању

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању

11070 Нови Београд
Пролетерске солидарности 1а

са 22% радног времена

Професор рачунарства и
информатике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији.

Спремачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству Републике
Србије и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању.

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Наставник историје
Наставник рачунарства и
информатике
са 66% радног времена

Наставник рачунарства и
информатике

са 46% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника директора
у наставу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо
образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
и стручна спрема према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних радника у гимназији; да
кандидат испуњава услове прописане у чл.
120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси:
биографске податке; оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању-не старију од 6 месеци; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности. Рок за подношење
пријава са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ
СЕЉА“
11561 Дудовица
тел. 011/8186-280

Професор српског језика

на одређено време до истека мандата
директора школе

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији
послова у основној школи. Поред услова који
су прописани законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме, прописане Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ. Уз пријаву кандидат је дужан да
достави доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми и уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци).
Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности (лекарско уверење)
подноси се пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору кандидата
у Филијали Београд Националне службе за
запошљавање биће извршена провера психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ“
11080 Земун, 22. октобра 19
тел/факс: 011/2190-386

Друштвена одговорност

Наставник српског језика и
књижевности

ПРИОРИТЕТИ У
Спремачица
ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: Кандидати треба да доставе: уверење о школској спреми, доказ о лиценци - за наставника, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење
о општој здравственој способности, доказ да
нису осуђивани и да се против њих не води
кривични поступак. Кандидати који уђу у ужи
избор за радно место наставника српског језика и књижевности биће упућени на проверу
психофизичких служба
способности за рад са децом
Национална
и за
ученицима,
коју врши надлежна служба за
запошљавање
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

Програми
приправништва –
знање у пракси

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Шанса за
младе

34

| Број 454 | 29.02.2012.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11000 Београд, Данила Илића 1

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске
године

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидати који конкуришу за наведена радна места, поред општих услова морају
да испуњавају и посебне услове, прописане
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Психолог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидати који конкуришу за наведено радно место, поред општих услова морају
да испуњавају и посебне услове, прописане
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању и оверену копију уверења о
држављанству. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење молби је 8 дана од дана објављиНационална
службамолбе
вања. Неблаговремене
и непотпуне
неће се разматрати.
Сва додатна обавештења
за запошљавање
могу се добити у секретаријату школе, на број
тел. 011/2764-558.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ
МИТРАЉЕТА“
11080 Земун, Батајница
Далматинске загоре 94
тел/факс: 011/7870-080
е-mail: mitraljeta@open.telekom.rs

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове у погледу стручне спреме, у складу са
одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. У радни однос може
да буде примљен кандидат који испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: диплому о стеченом образовању
или уверење о дипломирању (не старије од 6
месеци), уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба
за запошљавање, по захтеву школе. Уверење
о здравственој способности од надлежне
здравствене установе кандидат ће доставити
пре закључивања уговора о раду. Уверење о
некажњавању по службеној дужности прибавља школа. Сва приложена документа морају
бити у оригиналу или уредно оверена. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС“
11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел/факс: 011/2772-563

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у склаСАЈМОВИ
ду са Правилником
о врсти ЗАПОШЉАВАЊА
и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Кандидати који конкуришу за
наведено радно место, поред општих услова
морају да испуњавају и посебне услове, прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и оверену копију уверења
о држављанству. Лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење молби је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне молбе
неће се разматрати. Сва додатна обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона: 011/2772-563 и 2089-302.

Професор математике
са 75% радног времена

Професор информатике и
рачунарства
са 25% радног времена

Библиотекар
Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Шанса енглеског
за младе језика
Професор
са 70% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Школа је знање,
посао је занат

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор на
одређено време од 5 година
или редовни професор
на неодређено време, са
пуним радним временом, за
ужу научну област Теорија
механизама и машина и
инжењерско цртање са
нацртном геометријом

Доцент за ужу научну област
Телекомуникације

11000 Београд,Краљице Марије 16

УСЛОВИ: завршен машински факултет-VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени чланом 65 Закона о високом
образовању и чланом 11.4. Статута Машинског факултета. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се
на адресу: Машински факултет у Београду,
Краљице Марије 16, соба бр. 121, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

са 30% радног времена

Асистент за ужу научну област
Телекомуникације
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Молбе
са потребним документима (биографија са
списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које важи до издавања
дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, Секретаријату Факултета, Булевар
краља Александра 73.

са доказима о испуњавању услова слати на
адресу школе. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном документацијом, неће
бити узете у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“
Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д
тел. 011/3415-838

Оглас објављен 25.01.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: наставник грађанског васпитања, на одређено време до
31.08.2012. године, са 15% радног времена. У осталом делу оглас је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
11000 Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“

11000 Београд-Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Наставник српског језика

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012. године

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Пријаве са одговарајућом документацијом
(доказ о стручној спреми-оверена копија
дипломе и уверење о држављанству) доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну област
Математика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже
научне области за коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1
Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005 и 44/2010). Кандидати који
конкуришу, поред општих услова, треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута
Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, списак радова
и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ“
11000 Београд, Поенкареова 8
тел. 011/2762-261

Наставник физике
са 90% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на
одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс
доставити доказе о одговарајућем образовању и о држављанству Републике Србије.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу.

ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“
Гроцка, Булевар револуције 11
тел. 011/8501-235

Административнокњиговодствени радник
(благајник)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
економска школа-економски техничар. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси и доказе о испуњености услова из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 52/2011), односно да
има одговарајуће образовање и да има држављанство РС. Доказ о испуњености услова да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван за
кривична дела наведена у чл. 120 ст. 1 тач. 3
ЗОСОВ, прибавља установа. Докази о испуњености услова подносе се у оригиналу или као
оверене копије. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о систематизацији радних
места и организацији рада школе.

Домар
УСЛОВИ: квалификовани радник, у складу са
Правилником о систематизацији радних места
и организацији рада школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да
приложе: доказ о прописаној стручној спреми
и уверење о држављанству.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу
научну област Енглески језик
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Археологија
на одређено време од пет година
(предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања у области
раносредњовековне археологије)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из уже научне области
за коју се бира.

Асистент за ужу научну област
Општа психологија
са 50% радног времена, на одређено
време од три године (реизбор)

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистра наука из научне области за коју се бира или студент докторских
студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00.
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ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документација) доставити
на наведену адресу Факултета.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Цетињска 5-7
тел. 011/3373-490

Конкурс објављен 15.02.2012. године у публикацији „Послови“, мења се у
делу услова за радно место: наставник
за предмет пословна информатика, на
одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, тако што уместо: дипломирани економиста, треба да
стоји: математичар. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ“

11070 Нови Београд, Данила Лекића Шпанца 27
тел. 011/318-24-84, 318-73-75

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, психичка, физичка и здравствена
способност за рад, држављанство Републике
Србије, да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, ст. 1
тач. 3 (прибавља школа). Уз пријаву поднети:
оверену фотокопију уверења о држављанству
и оверену фотокопију дипломе-уверења о
завршеној основној школи.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник основе технике
рада-теоријска и практична
настава

на одређено време ради замене радника
на функцији директора, за први мандатни
период

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на студијама другог степена или основним студијама
у трајању од најмање 4 године, дипломирани
инжењер пољопривреде - сви смерови, дипломирани инжењер машинства, дипломирани
инжењер технологије - сви одсеци, дипломирани инжењер шумарства - за обраду дрвета,
дипломирани инжењер технологије - текстилни одсек, одсек графичког инжењерства, текстилне конфекције, дипломирани грађевински
инжењер, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани архитекта, дипломирани
дефектолог - олигофренолог.
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Наставник основе технике
рада-теоријска и практична
настава

на одређено време ради замене радника
на боловању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечен на студијама другог степена или основним студијама у трајању од најмање 4 године,
дипломирани инжењер пољопривреде - сви
смерови, дипломирани инжењер машинства,
дипломирани инжењер технологије - сви
одсеци, дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, дипломирани инжењер технологије - текстилни одсек, одсек графичког
инжењерства, текстилне конфекције, дипломирани грађевински инжењер, дипломирани
инжењер архитектуре, дипломирани архитекта, дипломирани дефектолог - олигофренолог.
ОСТАЛО: Наставници поред наведене стручне
спреме морају имати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Поред општих услова и
наведених услова у погледу стручности, кандидати треба да испуњавају и друге посебне
услове, прописане чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
са кратком биографијом доставити и оверене фотокопије докумената којима кандидати доказују да испуњавају услове конкурса
(диплому о стеченом образовању, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених). Доказ да је кандидат психички,
физички и здравствено способан за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
11000 Београд, Устаничка 246
тел. 011/3047-446

Професор разредне наставе
за рад у боравку

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
и посебне услове прописане одредбама члана 8 и члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, који прописује министар
просвете и науке. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Уверење о здравственој способности за рад са
ученицима подноси се пре закључења уговора. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаву са доказима о испуњавању услова
слати на горенаведену адресу школе. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“
Вранић, Трг палих бораца 3
тел. 011/8332-022, 062/402-353

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу школе у
Шиљаковцу, комбиновано одељење - први
и трећи разред

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Уз пријаву доставити:
1) диплому (оверену фотокопију) о стеченом
образовању; 2) уверење о држављанству
Републике Србије; 3) извод из матичне књиге рођених; 4) уверење да кандидат није под
истрагом; 5) доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља
школа за све кандидате, по службеној дужности); 6) уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности
врши надлежна служба за запошљавање,
уверење школи доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду); 7) кратку
радну биогрфију. Пријаве са документацијом
(под тач. 1, 2, 3, 4 и 7) доставити на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11262 Велика Моштаница, 10. октобар 10
тел/факс: 011/8075-434, 8075-680
е-mail: оsbrankoradicevic@yаhoo.com

Професор техничког и
информатичког образовања
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 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. 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, у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009,
4/2009, 9/2009 и 3/2010); да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидат из пријаву на конкурс доставља: диплому или оверен
препис дипломе о одговарајућем образовању;
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о
раду); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела (прибавља
установа); уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Биохемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се бира и други
услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом
образовању и Статутом Хемијског факултета.
Пријаве са биографијом, овереним преписом
дипломе, списком и сепаратима научних и
стручних радова доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Физичка
географија
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Друштвена
географија
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Регионална
географија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже научне области за коју се
бира; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима
са рецензијама и способност за наставни рад.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05), Статутом Факултета и Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса доставити на
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ“

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3430-358, 3045-311
е-mail: plavikrov25@nadlanu.com

Педагог

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

Професор историје

са 85% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

Професор математике
Административни радник у
секретаријату школе
Професор српског језика и
књижевности
на одређено време, са 22% радног
времена

Професор физичког
васпитања

на одређено време
2 извршиоца - један извршилац на
одређено време до 4 године (први
мандатни период директора школе); други
извршилац на одређено време до повратка
одсутне раднице са боловања преко 60
дана, са 50%радног времена

Финансијски радник у
рачуноводству школе
Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту образовања, предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи. За сва
радна места, кандидати треба да испуњавају
следеће услове: VII степен стручне спреме у
наведеном занимању (осим за административног радника, где је предвиђен IV степен
стручне спреме, правног смера и за финансијског радника у рачуноводству-IV степен,
економске струке); одговарајућа здравствена
способност; држављанство Републике Србије;
да нису под истрагом, нити да се против њих
води кривични поступак; да нису осуђивани
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања (овај доказ прибавља установа).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву доставити: биографију,
диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених
и доказ о држављанству, уверење надлежног
органа да се против кандидата не води истрага, нити да је подигнута оптужница. Сва документа могу бити достављена и у неовереним
копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаву на оглас, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима,
кандидати подносе у року од осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Професор грађанског
васпитања

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Војислава Илића 78
тел/факс: 011/2412-127
е-mail: аts@аts.еdu.rs

Наставник теоријске наставе
за ужестручне предмете
УСЛОВИ: дипломирани инжењер архитектуре. Кандидат треба да испуњава услове наведене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и да достави следеће доказе о испуњености услова: оверену
копију дипломе, односно уверења ако иста
није издата; уверење да против њега није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница (не старије од шест месеци) и уверење
о држављанству Републике Србије. Кандидате који уђу у ужи избор школа ће упутити
на тест провере психофизичких способности,
који спроводи надлежна служба Националне
службе за запошљавање. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о
раду достави лекарско уверење. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе; број телефона: 011/3807-744.

Бор

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

Оглас објављен 15.02.2012. године у
публикацији „Послови“, исправља се
за радно место: наставник правне групе предмета и треба да стоји: наставник правне групе предмета, на одређено
време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета; и за радно место:
помоћни радник-чистачица, тако што
уместо: 2 извршиоца, треба да стоји: 1
извршилац. У осталом делу оглас остаје
непромењен.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БОР
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Оглас објављен 15.02.2012. године у
публикацији „Послови“, исправља се
за радно место: универзитетски наставник за ужу научну област Информатика,
рачунарска техника и програмирање и
треба да гласи: универзитетски наставник за ужу научну област Информатика,
рачунарска техника и програмирање,
на одређено време, изборни период од
5 година. У осталом делу оглас остаје
непромењен.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Београдска 10

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор биологије, дипломирани молекуларни
биолог и физиолог, дипломирани биолог, професор биологије - хемије, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине,
дипломирани биолог, смер заштита животне
средине. Уз пријаву кандидати су обавезни
да доставе оригинале или оверене копије, не
старије од 6 месеци, следећих докумената: 1.
дипломе о стеченом образовању; 2. уверења
о држављанству; 3. уверења да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
4. уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима;
5. извода из матичне књиге рођених. Докази
о испуњености услова под тач. 1, 2, 3 и 5 подносе се уз пријаву на оглас. Доказ из тачке
4 подноси се пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА“

19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/422-673

Наставник српског језика

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућа стручна спрема, предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96...3/2010); да кандидат испуњава
услове наведене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверен препис дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), нови извод
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду.
Уверење из казнене евиденције да кандидати нису осуђивани прибавља установа. У поступку одлучивања о избору наставника врши
се претходна провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Гњилане

ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„ПЧЕЛИЦА МАЈА“

Косовска Каменица, Велико Ропотово

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитач
предшколских установа. Конкурсну документацију (диплома о завршеном школовању,
уверење о држављанству и захтев), доставити лично у просторијама Дечјег вртића „Пчелица Маја“ у Великом Ропотову или на адресу:
Дечји вртић „Пчелица Маја“, Велико Ропотово, 38267 Ранилуг. Конкурс остаје отворен 8
дана. Контакт телефон: 0280/76-023.

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

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

ОШ „СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ“
32252 Прилике, Ивањица
тел. 032/5462-106

Професор математике
са 40% радног времена

Конкурс објављен 28.12.2011. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике. Поред општих услова за
заснивање радног односа, кандидати треба
да испуњавају и посебне услове, предвиђене
чл. 120-122 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. 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 „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Професор физичког
васпитања

Професор биологије

Ч ач а к

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, а најдуже до 31.08.2012.
године, са 20% радног времена

32234 Каона, Гуча
тел. 032/856-703

на одређено време до повратка радника
са функције директора, са 40% радног
времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, професор
биологије. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и
посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник“, бр.
11/2008 и др). Пријаве са потребним документима (оверене фотокопије) слати на адресу
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих услова за
заснивање радног односа, кандидат треба да
испуњава и посебне услове, прописане у чл.
120 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има одговарајуће образовање,
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гланик РСПросветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002,
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, ОШ „КИРИЛО САВИЋ“
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 32250 Ивањица, Кирила Савића бб
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, тел. 032/661-209
9/2009 и 3/2010). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
Професор математике
образовању, извод из матичне књиге рођених
за 40% радног времена
и уверење о држављанству. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у навераду. Проверу психофизичких способности
деном занимању.
за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, а кандидаХигијеничар
те упућује школа. Уверење о неосуђиваности
за 50% радног времена
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
пробавља школа по службеној дужности.
Пријаве са доказима о испуњавању услова
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
слати на адресу школе. Рок за пријављивање
школа.
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање
у разматрање.
радног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове, прописане одредба-
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ма Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилника о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Пријаве се достављају
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе или лично секретару школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋНО ДЕТЕ“
Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 0230/81-665
е-mail: vrticnk@gmail.com

Секретар

у својству приправника, на одређено
време до 1 године, односно до истека
приправничког стажа

Јагодина

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
35207 Поточац
тел. 035/522-804

Помоћни радник
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да има
одговарајућу стручну спрему: I степен стручне спреме, основно образовање. Пријава на
конкурс треба да садржи: краћу биографију,
извод из матичне књиге рођених, доказ о
стручној спреми (оверена копија) и уверење
о држављанству. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља установа по службеној
дужности, а доказ о здравственој способности
доставља се пре закључења уговора о раду.
Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање у
трајању од најмање четири године; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да достави: биографију; оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству. Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад
подноси се пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља установа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

Оглас објављен 01.02.2012. године у
публикацији „Послови“, за радно место:
секретар, поништава се у целости.

Кикинда

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-177

Професор физике

на српском и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат испуњава
услове наведене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о
држављансту РС (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга
лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита); доказ о
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (кад се образовно-васпитни
рад остварује на језику националне мањине).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације могу
се добити код секретара школе, на горенаведени број телефона.

Највећа
понуда
слободних
послова
на једном
месту

ОШ „1. ОКТОБАР“

23316 Башаид, Војвођанска 65

Помоћни радник-послужитељ
УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат испуњава услове наведене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас кандидат је дужан
да достави: краћу биографију и уверење о
држављанству издато у последњих шест месеци, оверену фотокопију или препис дипломе о
стеченом образовању. Доказ о здравственој
способности подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „6. ОКТОБАР“

23300 Кикинда, Доситејева 53
тел. 0230/22-844

Наставник дефектолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник индивидуалне
наставе-реедукатор
психомоторике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефектолог; да кандидат испуњава
услове наведене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је непосредно предата школи,
пре истека рока предвиђеног у конкурсу или
је пре истека тог рока предата пошти у виду
препоручене пошиљке. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, оверену фотокопију
уверења о оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју (за одређена радна
места), уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених (оригинали или оверене фотокопије). Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“ (на коверти назначити: „За конкурс“ и навести за које
радно место се конкурише). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених; извод из казнене евиденције
од СУП-а и лекарско уверење (школа ће тражити само од изабраног кандидата).

Косовск а М и т р ови ц а

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“
38207 Доња Гуштерица
тел. 038/86-321

Шеф рачуноводства
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА-ХОФЕХЕРКЕ“
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-112

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа (оверена фотокопија дипломе,
сведочанства); лекарско уверење о здравственој способности; уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству.

Бесплатна публикација о запошљавању

за школску 2011/2012. годину

Психолог

за школску 2011/2012. годину

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Уз молбу доставити сва
потребна документа предвиђена законом:
диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци),
држављанство РС (не старије од 6 месеци),
уверење да кандидат није осуђиван, лекарско
уверење о психофизичкој способности. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуна документа
неће се разматрати.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ГРАЧАНИЦА
СА ИЗДВОЈЕНИМ
ОДЕЉЕЊИМА У
ДОЊОЈ ГУШТЕРИЦИ,
ПЛЕМЕТИНИ И ЛЕПИНИ
Наставник српског језика

за 12 часова недељно, за рад у Племетини

Психолог

на одређено време до повратка радника са
боловања

СРЕДЊА ШКОЛА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА

34240 Кнић
тел. 034/510-149

Наставник рачуноводства

за 50% радног времена, на одређено
време

Наставник економске групе
предмета
за 50% радног времена, на одређено
време

УСЛОВИ: високо образовање са звањем дипУСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају сва
ломирани економиста; држављанство Репулица која испуњавају услове из чл. 120 Закона
блике Србије; психичка, физичка и здравствео основама система образовања и васпитања
на способност за рад са децом; да кандидат
и имају одговарајућу стручну спрему, сходно
није осуђиван правоснажном пресудом за
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Правилнику о врсти стручне спреме наставникривично дело. Уз пријаву на конкурс прика, стручних сарадника и помоћних наставниложити: оверену фотокопију дипломе о стека у стручним школама у области здравства и
ченој стручној спреми; уверење о држављансоцијалне заштите („Просветни гласник“, бр.
5/91, 8/2003...8/2008). Уз пријаву на конкурс ству и уверење суда о неосуђиваности. Ближе
информације о конкурсу могу се добити од
поднети: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење да кандидат није
секретара школе и на број телефона: 034/510осуђиван правоснажном пресудом на казну
149. Неблаговремене и непотпуне пријаве
затвора у трајању од најмање 6 месеци, уверење
неће бити разматране.
о држављанству РС. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

36000 Краљево, Доситејева 46
тел. 036/382-047
e-mail:etskkv@ptt.rs

Професор енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, сходно одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и сарадника
у настави у стручним школама. Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз молбу кандидати треба да поднесу диплому о одговарајућем образовању и
доказ о држављанству Републике Србије. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве по огласу поднети на адресу: Економско-трговинска школа у Краљеву,
Доситејева 46.

Први утисак је
најважнији –
ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“
будите
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб
испред свих тел. 036/5430-055

Кра љево

Краг ујевац

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“

Наставник немачког језика

Наставник српског језика

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 6
тел. 034/304-085

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања;
врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да достави: кратку радну биографију; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе или
Национална
служба
уверења о стеченом
образовању
и уверење о
држављанству Републике
Србије
(не старије од
за запошљавање
6 месеци). Лекарско уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу школе.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи
су
Обука за
активно
мера
успеха
тражење
посла
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36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

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

Наставник разредне наставе

васпитач у продуженом боравку, на
одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

Наставник разредне наставе
ОСТАЛО: Услови конкурса у погледу стручне спремеОбуке
одређениисусубвенције
сходно Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних
запошљавање
сарадниказа
у основној
школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/2003 и 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007,
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008,
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009,
4/2009, 9/2009 и 3/2010) и одредбама чл. 8 и
121 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009
и 52/2011). Услови за пријем у радни однос
доказују се на основу члана 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Друштвена
одговорност
Неблаговремене
и непотпуне
пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Основна школа „IV
ПРИОРИТЕТИ
краљевачки
батаљон“, ОлгеУ
Јовичић 1, 36000
Краљево,
са
назнаком:
„За конкурс“ или лично
ЗАПОШЉАВАЊУ
код директора.

Унапредите
своје
пословање

Педагог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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,
4/08, 6/08, 8/08, 9/09, 3/10). Кандидати треба
да испуњавају услове предвиђене чл. 8 и 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.
Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на
проверу психофизичких способности. Проверу психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Лекарско уверење о здравственој способности подноси
се пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, од надлежног секретаријата
унутрашњих послова. Пријаве на конкурс, са
потребном документацијом о испуњености
услова, доставити лично или на адресу: ОШ
„Милун Ивановић“, Милуна Ивановића бб,
36342 Ушће. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, тел: 036/5430-055.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „МЛАДОСТ“

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“

Професор разредне наставе

Наставник немачког језика

Наставник енглеског језика

36217 Врњци
тел. 036/631-468

37000 Крушевац, Војислава Илића 5
тел. 037/447-301

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник историје

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, утврђено Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 6/08, 8/08) и да испуњава остале
услове за заснивање радног односа, утврђене у чл. 120 ЗОСОВ, о чему треба да поднесе одговарајуће доказе. Копије докумената
морају бити оверене, а уверења не старија
од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу школе.

Стекните
конкурентску
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
36350
Рашка, Милуна Ивановића бб
предност
тел. 020/736-120
Домар

Обука за активно
тражење посла

37000 Крушевац, Југовићева 11
тел. 037/447-410

Тифлолог-приправник
Посао
невремена,
чека,
за 75% се
радног
на одређено
време до 31.08.2012. године
посао се тражи

Крушевац

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Наставник разредне наставе приправник
на одређено време до годину дана, за рад
у издвојеном одељењу у Белој Води

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-

деће услове:
да има
Пословни
центри
НСЗодговарајуће образовање - високо образовање одговарајућег

смера, сходно члану 2 Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да испуњава услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности
прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије докумената издатих
од надлежних органа (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о избору кандидата. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

Запослимо
Србију

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, у складу са чланом 8 Закона о основама
Обука за
система образовања и васпитања и Правилактивно
ником о врсти стручне
спреме наставника и
стручних сарадникатражење
у основној школи (оверена фотокопија дипломе
послаили уверења о стеченом образовању); да кандидат испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, о чему треба да поднесе одговарајуће доказе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

УСЛОВИ: средња стручна спрема машинске,
браварске или металске струке; да кандидат
испуњава услове наведене у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Уз захтев доставити: оверен препис дипломефотокопија, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге
рођених. Извод из казнене евиденције прибавља установа по службеној дужности. Конкурс
је отворен 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати поред општих услова предвиђених законом, морају
да испуњавају и остале услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши
надлежна служба
за послове запошљаНационална
служба
вања (о датуму и времену провере кандидати
за запошљавање
ће бити благовремено обавештени од стране
школе). Пријаву са доказима о испуњености
услова конкурса слати на наведену адресу.

Пословни центри
ОШ „СВЕТИ
НСЗСАВА“
37240 Трстеник, Браће Спасојевић бб
тел. 037/717-411

План за
реализацију
УСЛОВИ: да кандидати задовољавају опште
услове вашег
предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања, услове предвиђене
Правилником о стручној спреми
бизниса
Наставник српског језика
са 95% радног времена
2 извршиоца

наставника и стручних сарадника у основној
школи и да су положили стручни испит за
лиценцу. Кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
држављана, диплому и доказ о положеном
стручном испиту, и то оригинале наведених
докумената или оверене фотокопије. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

37230 Александровац, Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151
са 80% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима школе у Митровом
Пољу, Грчаку, Великој Врбници, Латковцу
и Пуховцу

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему прописану Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадДруштвена
одговорност
ника у основној
школи (приложити
доказ о
одговарајућој стручној спреми); да има психичку, физичку и здравствену способност за
ПРИОРИТЕТИ
рад са ученицима
(лекарско уверењеУ
прилаже
изабрани кандидат);
да није осуђиван правосЗАПОШЉАВАЊУ
нажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 120 ставу 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа по службеној дужности);
да је држављанин РС (уверење о држављанству). У поступку одлучивања о избору
наставника, претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве на оглас, са документацијом Национална
којом се доказује
испуњеност услова
служба
за заснивање радног односа, доставити лично
за запошљавање
или на адресу
школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.

Програми
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
приправништва
–
ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1
знање у пракси
тел. 016/3437-635
Лесковац

Професор физичког
васпитања
са 20% радног времена

Шанса за
младе

УСЛОВИ: завршен факултет физичке културе; професор физичког васпитања; професор
физичке културе; професор физичког васпитања-мастер; професор физичке културе-мастер. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Предвиђено је психолошко тестирање кандидата. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 016/3437-635.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
29.02.2012. | Број 454 |

41

Об

Наука и образовање

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА „БОЖИДАР
ЂОРЂЕВИЋ КУКАР“
16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/282-630

Професор физичког
васпитања
са 30% радног времена

Професор физичког
васпитања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; да испуњавају услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту-лиценци; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на број телефона: 016/282-630.

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Професор социологије, устава
и права грађана и грађанског
васпитања

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са функције
директора

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, у складу са законом и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији и да испуњава остале услове прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија). Лекарско уверење се доставља када одлука о избору кандидата постане коначна, пре закључивања
уговора о раду, а податке о неосуђиваности
школа ће службено затражити из казнене
евиденције. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“
16000 Лесковац, Норвежанска 36

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе. Уз пријаву кандидати
достављају: диплому о завршеном факултету
и уверење о држављанству РС. Копије дипломе и уверења морају бити оверене, а приложено уверење о држављанству не сме бити
старије од 6 месеци. Непотпуне и неглаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане
тел/факс: 016/846-292

Конкурс објављен 18.01.2012. године у
публикацији „Послови“, за радно место:
наставник музичког васпитања, на
одређено време до повратка радника са
боловања, поништава се у целости.

Ниш

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

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Физичка
хемија, на Департману за
хемију
на одређено време од 60 месеци

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб
тел. 018/882-033

Секретар

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршен правни факултет-мастер или дипломирани правник који је стекао
високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС-не старије
од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених. Проверу психофизичких способности
кандидата који испуњавају услове конкурса, а
који су се благовремено и са потпуном доку-

ментацијом пријавили на конкурс и који уђу у
ужи избор, врши Национална служба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Конкурсна документација се не
враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Нови Пазар

ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, тј. завршену основну школу; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван и да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

Нови Сад

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„7. АПРИЛ“

21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1
тел. 021/6541-298

Наставник вежби и вежби у
блоку за наставне предмете:
Здравствена нега и Интерна
медицина са негом

за образовни профил медицинска сестра
техничар

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар;
санитарно-еколошки инжењер-специјалиста
са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге, најмање годину дана радног искуства у школи.

Наставник предмета:
Ортопедија вилица и
Ортодонтски апарати

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

УСЛОВИ: доктор стоматологије-специјалиста
за ортопедију вилица, најмање годину дана
радног искуства у школи.

Наставник предмета: Основе
клиничке медицине - вежбе у
блоку

за образовни профил стоматолошка
сестра техничар-оглед, за 17,71% радног
времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар,
најмање годину дана радног искуства у школи.

Наставник вежби у блоку:
Неуропсихијатрија са негом и
Интерна медицина са негом и
Здравствена нега
за 48,57% радног времена
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УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар;
санитарно-еколошки инжењер-специјалиста
са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге;
најмање годину дана радног искуства у школи.

Наставник вежби у блоку
предмета: Здравствена
заштита са првом помоћи
за 35,71% радног времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар;
струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге; најмање годину дана радног искуства у школи.

Наставник предмета:
Инфектологија са негом

на мађарском наставном језику, за 10%
радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
инфектолог.

Наставник предмета:
Неуропсихијатрија са негом

на мађарском наставном језику, за 10%
радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за
неуропсихијатрију.

Наставник предмета:
Инфектологија са негом

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
инфектолог.

Наставник вежби у блоку
предмета: Прва помоћ

за 35,71% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска сестра техничар;
струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге.

Наставник предмета: Интерна
медицина са негом

УСЛОВИ: дипломирани правник, најмање
годину дана рада у школи.

Наставник географије

на мађарском наставном језику, за 10%
радног времена

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ; професор историје-географије;
дипломирани географ-просторни планер, најмање годину дана рада у школи.
ОСТАЛО: Услови конкурса су прописани Законом о основама система образовања и васпитања РС, Законом о средњој школи РС и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник ,РС“, Просветни гласник 5/91....11/04). Са лицима примљеним на рад на неодређено време по основу
овог конкурса биће закључен уговор о раду са
пробним радом 6 месеци. У радни однос може
бити примљен само кандидат који испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз потписану пријаву на конкурс, са јасно назначеним
радним местом за које конкурише, кандидат
је дужан да поднесе и одговарајуће веродостојне доказе (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о стеченом образовању;
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; уверење о некажњавању
издато од стране надлежног суда, не старије
од 6 месеци; фотокопију личне карте; доказ о
лиценци-стручном испиту за наставника (ако
кандидат поседује); незапослени - извод из
евиденције НСЗ; друго (кандидат може да поднесе и посебно лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима; други могући докази). Сви
кандидати ће у поступку одлучивања о избору наставника бити подвргнути претходној
провери психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба Националне службе за запошљавање,
Филијала Нови Сад. Пријаву слати препорученом поштом или лично на протокол школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“
21426 Вајска, М. Тита 33
тел. 021/775-873

Наставник математике
Наставник математике

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за
интерну медицину.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 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.

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за
дерматовенерологију; виша медицинска сестра
техничар са претходно стеченим образовањем
за козметичког техничара; виши естетичар-козметичар; најмање годину дана рада у школи.

Секретар школе

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

ОСТАЛО: Поред услова у погледу образовања, кандидати морају да испуњавају и
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од објављивања
у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Потпуном
пријавом ће се сматрати пријава која садржи:
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству РС или извод из матичне књиге
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица
која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита). Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Ближе информације се могу добити на горенаведени број телефона, радним даном од 8-14
часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЦВРЧАК“

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 15

на мађарском наставном језику, за 20%
радног времена

Наставник вежби предмета:
Естетска нега и Дерматологија
са негом

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани библиотекар-информатичар, професор
односно дипломирани филолог језика и књижевности, професор односно дипломирани
филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности, професор разредне наставе,
професор језика и књижевности-књижевности и језика (смер за библиотекарство), професор односно дипломирани филолог књижевности и језика, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности, професор српског језика и књижевности, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, професор односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и општу књижевност.

са 18% радног времена

Стручни сарадникбиблиотекар

на одређено време до краја школске
2011/2012. године, односно до 31.08.2012.
године, са 70% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

Помоћни радник (спремачица,
сервирка)
на одређено време годину дана

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству РС
или извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној школи. Кандидат треба да
испуњава услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената
29.02.2012. | Број 454 |
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СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЦВРЧАК“

Наставник економске групе
предмета

Васпитач

21000 Нови Сад, Народних хероја 7

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
економски факултет.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
филозофски факултет-одсек енглески језик и
књижевност.

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 15

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања
послова васпитача може бити примљен кандидат који испуњава услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања
и поседује одговарајуће више или високо
образовање за васпитача. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству РС (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
филозофски факултет-одсек енглески језик и
књижевност.

Наставник физичке културе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
факултет спорта и физичког васпитања.

Наставник историје

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
филозофски факултет-одсек историја.

Наставник комерцијалног
познавања робе,
познавања робе и сировина
у посластичарству и
кулинарству
за 56% радног времена, на одређено
време до повратка зсапослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
технолошки факултет.

Наставник практичне наставе,
виши стручни сарадник
у угоститељству, смер
услуживање
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршена висока хотелијерска школа струковних студија.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверен препис (фотокопију) дипломе и уверење о држављанству.
Услови за пријем су у складу са чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања.

ност
Национална служба
за запошљавање
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент за ужу научну област
Теоријскоправну, за наставни
предмет: Теорија државе и
права
на одређено време од пет година

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ЧАРОБНИ СВЕТ“
21000 Нови Сад, Орловића Павла 22

Директор

на период од 4 године

вањем и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања, да поседује дозволу за рад васпитача, педагога или психолога, положен испит
за директора (лице које нема положен испит за
директора дужно је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност). Кандидат
мора да испуњава услове предвиђене чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, испиту
за лиценцу, уверење о држављанству и потврду о радном искуству на пословима васпитања
и образовања. Пожељно је да кандидат приложи и кратку биографију са прегледом кретања у
служби. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре закључења
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности
прибавља установа. Рок за пријављивање је 15
дана. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„ПЕТАР КОЊОВИЋ“
21220 Бечеј, Улица Главна 5

Наставник соло певања

на српском наставном језику, на
одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар соло певања; да кандидат
испуњава услове прописане у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву приложити: фотокопију дипломе
о завршеном факултету, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Извештај о извршеном претходном лекарском
прегледу се подноси пре закључивања уговора о раду, а уверење о некажњавању школа
прибавља од надлежног органа по службеној
дужности. Наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Фотокопије докумената морају бити
уредно оверене. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

Панчево

ОШ „САВА МАКСИМОВИЋ“

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753-802
e-mail: оssmaksimovic@madnet.rs

Наставник грађанског
васпитања

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
на одређено време, са 30% радног
лице које је стекло одговарајуће високо образовремена
вање за васпитача у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, Наставник географије
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
са 20% радног времена
почев од 10.04.2006. године, на основним стуСАЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
дијама у трајању од 4 године, по пропису који
Наставник хемије
је уређивао високо образовање до 10.02.2012.
са 40% радног времена
године и најмање пет година рада у установи,
након стеченог одговарајућег образовања; на
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред
студијама првог степена (основне академске
општих услова прописаних Законом о раду, и
студије, односно струковне студије), студијама
услове прописане чланом 120 Закона о осноу трајању од три године или вишим образовама система образовања и васпитања. Кон-

Први утисак
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курс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве се достављају
на горенаведену адресу. Ближе информације
могу се добити на бројеве тел. 013/2753-203
или 2753-802. Уз пријаву кандидат је дужан
да достави: краћу биографију и уверење о
држављанству издато у последњих 6 месеци,
оверену фотокопију или оригинал дипломе о
стеченом образовању (оверену у последњих
6 месеци). Посебно лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат по коначности одлуке о избору, пре закључења уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у ставу
1 тачка 3 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавиће
установа службеним путем. По истеку рока за
подношење пријава директор ће направити
ужи избор кандидата, које ће упутити у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Пожаревац

ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12316 Крепољин
тел. 012/642-190

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу, на одређено
време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да
испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; лекарско уверење; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или да није правоснажном
пресудом осуђен за кривично дело против
достојанства личности и морала, полне слободе, без обзира на изречену санкцију; да
има држављанство Републике Србије. Зарада се обрачунава према одредбама Посебног
колективног уговора за ОШ Републике Србије.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Контакт телефон: 012/642-190.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
12208 Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-045

Наставник разредне наставе

у овереној копији, не старијој од шест месеци,
следећу документацију: доказ да има одговарајућу стручну спрему, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
односно венчаних. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима се не подноси уз
пријаву на конкурс, већ пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична дела прибавља установа. Пробни рад је 4
месеца. Молбе слати на адресу школе.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“
12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-931

Професор биологије

за 80% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
боловања

Професор разредне наставе

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“
12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник математике
са 66,72% радног времена

Наставник физике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, према Правилнику о степену
и 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, 17/07...3/10), као и
услови прописани чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).

Спремачица

за 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Свињарево

на одређено време до повратка запосленог
са боловања, за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа, са или без радног искуства.

УСЛОВИ: VII степен стручности, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати треба да испуњавају услове у
складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о
психичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса.

Шеф рачуноводства

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ“

12220 Велико Градиште, Омладински трг бб
тел. 012/7662-633

Васпитач

на одређено време до повратка радника са
јавне функције

УСЛОВИ: најмање виша стручна спрема-VI
степен, струке: васпитач, посебна психофизичка и здравствена способност за рад у
установи за децу и остали услови у складу
са Законом о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву приложити: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, диплому о завршеној школи, уверење да кандидат није под
истрагом. Рок за пријаву је осам дана од дана
објављивања.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; VII/1 степен стручне спреме, а према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи, у оригиналу или

Бесплатна публикација о запошљавању

Обука за
активно
тражење
посла

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме,
економске струке.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству РС, диплому о стеченом
одговарајућем образовању, лекарско уверење
о психофизичкој и здравственој способности
за рад са децом прилаже кандидат који буде
примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа накнадно. Проферу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Приложена документа морају бити оргинална
или у овереној фотокопији, а уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци.
Пријаве на оглас са документацијом доставити у року од 15 дана од дана објављивања, на
адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Директор
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача или стручног сарадника стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) и најмање 5 година рада у струци; на
основним студијама у трајању од најмање
четири године и најмање 5 година рада у
струци; на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије) и најмање 10 година рада у струци; на студијама у
трајању од три године или са вишим образовањем и најмање 10 година рада у струци; да
кандидат испуњава услове наведене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су обавезни да уз пријаву на конкурс доставе: биографију, оверену
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фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, потврду о оствареном
радном стажу у области васпитања и образовања, извод из матичне књиге рођених и програм рада за мандатни период. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом подноси се пре закључења
уговора о раду, а доказ да лице није осуђивано прибавља установа. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у публикацији
„Послови“ и листу „Просветни преглед“. Рок за
подношење пријава почиње да тече од дана
објављивања у гласилу које касније изађе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Васпитач
УСЛОВИ: II или I степен високих студија за
образовање васпитача, VI степен стручне
спреме, виша школа за образовање васпитача; да кандидат испуњава услове наведене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати уз пријаву
морају да доставе: оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном испиту (уколико кандидат има положен стручни
испит) и уверење о држављанству. Уверење
о здравственој способности изабрани кандидат подноси приликом закључивања уговора
о раду, док је предшколска установа дужна да
по службеној дужности прибави уверење да
кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити на број телефона:
012/210-308.

Пријепоље

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛОСАВ СТИКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1

Оглас објављен 08.02.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава
се у целости за радно место: наставник енглеског језика, за 6 часова (30%
норме), на одређено време до повратка радника са боловања, а најдуже до
31.08.2012. године.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛА ЈОВАНОВИЋ И ЕМИНА
БУЧАН“
36310 Сјеница, Нова бб
тел/факс: 020/741-207, 744-877

Васпитач

на одређено време до завршетка
припремног предшколског програма, са
75% радног времена
19 извршилаца (17 извршилаца на терену
и 2 извршиоца у Сјеници)

УСЛОВИ: да кандидат има 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, у складу са законом, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије.

Спремачица

на одређено време до завршетка
припремног предшколског програма

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у
погледу стручне спреме-завршена основна
школа, I степен стручне спреме, да има одговарајућу здравствену способност, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној
спреми. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду. Уверење да лице
није осуђивано прибавља установа.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36313 Угао, Карајукића Бунари

Конкурс објављен 08.02.2012. године
у публикацији „Послови“, исправља се
у делу који се односи на степен стручне спреме, тако да уместо: VII/1 степен
стручне спреме, треба да стоји: да кандидати имају одговарајуће високо образовање, премa одредбама чл. 8 став 2
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11): образовање
стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

БИБЛИОТЕКА
„МУХАМЕД АБДАГИЋ“

36310 Сјеница, Светозара Марковића
тел. 020/741-976

Библиотекар 3
УСЛОВИ: висока стручна спрема, филолошки или филозофски факултет, најмање годину дана рада у библиотечким или културним
делатностима, положен стручни испит. Уз
пријаву на конкурс кандидати морају приложити: кратку биографију са описом рада
у библиотечкој или културној делатности,
диплому о завршеном факултету, потврду о
радном стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да
се против њих не води кривични поступак,
уверење о здравственом стању. Пожељно је
познавање страног језика и рад на рачунару. Пријаву са доказима (оверене фотокопије
докумената) о испуњености услова доставити
на адресу Библиотеке.

П р о ку п љ е

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311

Сарадник на одређено време,
за избор у звање и на радно
место сарадника у настави за
ужу научну област Хемија
УСЛОВИ: Кандидат треба да је студије I степена образовања (ПМФ-одсек хемија) завршио
са укупном просечном оценом најмање 08,00
и да је студент на студијама II степена образовања или магистарских студија.

Сарадник на одређено
време, за избор у звање и
на радно место сарадника у
настави за ужу научну област
Микробиологија
УСЛОВИ: Кандидат треба да је студије I степена образовања (ПМФ-одсек биологија) завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00 и да је студент на студијама II степена
образовања или магистарских студија.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
остале услове предвиђене Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05), Статутом Школе и Правилником о организацији
рада и систематизацији послова ВППШ у Прокупљу.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„8. СЕПТЕМБАР“
18320 Димитровград, Светосавска 2
тел. 010/361-087

Стручни сарадник дефектолог (логопед)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да
кандидат испуњава услове утвђене у чл. 120
ЗОСОВ. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом се сматра
пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве послати
на адресу: ПУ „8. септембар“, Светосавска 2,
18320 Димитровград. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код директора ПУ „8.
септембар“ или на телефон 010/361-087.

Смедерево

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о раду, услове из члана 120, 121 и
122 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/2011), као и Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду.
У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су
да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака, а у
складу са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Наставник-професор
математике

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

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене Законом о
основној школи, Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно је
да кандидат испуњава услове прописане чл.
8, чл. 120 и чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
оглас кандидати су дужни да поднесу: краћу
биографију и доказе о испуњености услова оригинале, преписе или фотокопије оверене
од стране надлежног органа следећих докумената: уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извода из матичне књиге
рођених (на старом обрасцу-не старији од 6
месеци или на новом, без обзира на датум
издавања), дипломе о стеченом образовању,
ако је кандидат положио стручни испит или
испит за лиценцу - уверења о истом. Доказ о
испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду, а доказ да није осуђиван према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, прибавља
школа. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака, а у
поступку одлучивања о избору наставника
директор ће поступити у складу са чланом 130
став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Пријаве на оглас, са доказима
о испуњености услова за рад на наведеним
пословима, кандидати подносе школи, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383, 617-384

Наставник српског језика и
књижевности

за 24 сата недељно, на одређено време
до повратка раднице са породиљског
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, врста стручне спреме у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. Кандидат треба да
испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању услова конкурса:
доказ о одговарајућем образовању и доказ
о држављанству Републике Србије. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору наставника, у филијали Националне
службе за запошљавање у Смедереву биће
извршена провера психофизичких способ-

Бесплатна публикација о запошљавању

ности за рад са децом и ученицима, за све
кандидате који испуњавају услове конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати у поступку избора кандидата.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
школа.

Хигијеничар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању услова канкурса: доказ о одговарајућем
образовању и доказ о држављанству Републике Србије. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати у поступку избора кандидата.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-155, 771-433

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне
школе, за педагога или психолога, дозволу
за рад (лиценцу), обуку и положен испит за
директора школе, најмање 5 година рада у
школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњавају услове прописане
чланом 120 став 1 Закона за пријем у радни
однос на пословима наставника, педагога или
психолога. Директор се бира на период од 4
године. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да доставе: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом обаразовању, оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о поседовању држављанства РС,
потврду о радном стажу у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, радну биографију,
оквирни план рада за време мандата.

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
29.02.2012. | Број 454 |
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Наука и образовање

ОШ „ОГЊЕН ПРИЦА“

Сомбор

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

25282 Гаково, Краља Петра I 56
тел. 025/866-777

Шеф рачуноводства

Наставник техничког
образовања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски смер; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству; оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис сертификата о положеном испиту
за самосталног или овлашћеног рачуновођу.
Лице које буде изабрано обавља лекарски
преглед пре потписивања уговора о раду. Рок
за пријаву је 8 дана.

за 60% радног времена

Наставник музичке културе
за 25% радног времена

Курир-спремач
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање
према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10), осим за радно
место курир-спремач, где је по Правилнику о
организацији и систематизацији послова (радних места) у Основној школи „Лаза Костић“
Гаково, предвиђена стручна спрема: основна
школа. Кандидати подносе на конкурс: молбу
са краћим подацима о кретању у служби (CV);
диплому, односно оверену фотокопију доказа
о стручној спреми; уверење о држављанству,
односно оверен документ о истом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

25242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 81
тел. 025/881-041

Наставник физичке културе
са 75% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања, са 55% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања; за радно место
наставника физичке културе - одговарајуће
високо образовање, професор физичког васпитања и друго по Правилнику; за наставника
енглеског језика - одговарајуће високо образовање, професор енглеског језика и друго
по Правилнику. Услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају у току
рада. Поред горенаведених општих услова,
кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о систематизацији послова и задатака школе. Уз пријаву кандидат доставља:
оверену фотокопију дипломе-препис дипломе о одговарајућој стручној спреми; уверење
о држављанству-не старије од шест месеци;
уверење о некажњавању-не старије од шест
месеци, доставља се пре закључивања уговора; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима, пре закључења уговора. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“.
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за 25% радног времена

Сремска Митровица

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове: високо
образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године; високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, дозвола за рад, обука и положен
испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; високо образовање за
васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), на
студијама у трајању од три године или више
образовање, дозвола за рад, обука и положен испит за директора школе и најмање
десет година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајужег образовања. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/2011). Директор установе бира
се на период од 4 године. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (нови образац-трајно
важење), доказ о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, радну
биографију, предлог програма рада директора установе (није обавезно). Министарство
просвете и науке није организовало полагање
испита за директора, па ће се документација
без доказа о положеном испиту за директора

сматрати потпуном, а изабрани кандидат биће
у обавези да испит положи у законом предвиђеном року. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом доставља кандидат који је одлуком
управног одбора изабран, ради достављања
документације надлежном органу на сагласност, а пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању по службеној дужности
прибавља установа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу установе, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ
МИХИЗ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026

Наставник пословне
кореспонденције и
комуникације
са 18% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника српског језика и књижевности (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) и положен испит из дактилографије по плану и програму за биротехничара.

Наставник физике
са 19% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор физике хемије; дипломирани инжењер физике, смер
индустријска физика; дипломирани физичар
за општу физику; дипломирани физичар за
примењену физику; дипломирани физичаринформатичар; професор физике за средњу
школу; дипломирани физичар за теоријску и
експерименталну физику; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за
примењену физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске физике; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар
- мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије;
дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физике-хемије - мастер; дипломирани професор
физике-информатике - мастер; дипломирани
физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментал-
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на физика - мастер; дипломирани физичар примењена и компјутерска физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена физика
и информатика - мастер; дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика; дипломирани
астроном, астрофизички смер; дипломирани
астроном, смер астрофизика.

Наставник посластичарства са
практичном наставом
са 27% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: виши
стручни радник технологије посластичарства;
виши угоститељ који је стекао и средње образовање за посластичара или посластичарског
техничара; гастролог који је стекао и средње
образовање за посластичара или посластичарског техничара; менаџер хотелијерства,
смер посластичарство са пекарством; економиста за туризам и угоститељство са претходно стеченим средњим образовањем за посластичара или посластичарског техничара.

Наставник хигијене

Наука и образовање
ме; извод из матичне књиге рођених или
матичне књиге венчаних; уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ради провере психофизичких способности за рад са ученицима, кандидате који уђу у ужи избор директор упућује
надлежној служби Националне службе за
запошљавање. Провера се врши применом
стандардизованих поступака. Све информације о конкурсу могу се добити у школи или
на број тел. 022/624-200.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
САЈМОВИ
ДЕЧИЈА
УСТАНОВА
„ДЕЧИЈА РАДОСТ“

ЗАПОШЉАВАЊА
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/461-322

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

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

са 10% радног времена

Шанса
за младе
УСЛОВИ:
одговарајуће

образовање: доктор
медицине; доктор стоматологије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
Школа
је знање,
улове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
посао
је занат
пријављивање
је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми;(за
уверење
о држављанству; извод из
и субвенције
запошљавање)
матичне књиге рођених. Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем.
Лекарско уверење кандидат прилаже пре
закључења уговора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 022/462-026.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДРАГИЊА НИКШИЋ“

22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26
тел. 022/624-200

Професор физикалне
терапије и рехабилитације
(вежбе+блок)

за 14 часова или 84,26% радног времена,
Прави
људи техничар, на
виши физиотерапеутски
одређено време до 31.08.2012. године
на УСЛОВИ:
правим
Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, предвиђено Правилником о
пословима
врсти стручне спреме наставника, помоћних

ДЕЧИЈА УСТАНОВА
Национална
служба
„ДЕЧИЈА
РАДОСТ“
22406 Ириг,
Змај
Јовина
59
за запошљавање
тел. 022/461-322

Васпитач

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 или VII/1 степен стручне
спреме, одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена, студијама другог
степена, студијама у трајању од три године и
више образовање. Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи за образовање васпитача, односно
завршеној високој школи струковних студија
за образовање васпитача, уверење о положеном стручном испиту (уколико кандидат има
положен стручни испит). Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене
способности кандидат доставља по коначности одлуке о избору, а пре закључивања
уговора о раду. Доказ да се против кандидата
не води кривични поступак прибавиће установа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

наставника и стручних сарадника у стручним
школама и да испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају у
току рада. Доказ о стручној спреми и држављанство подносе се уз пријаву на конкурс,
доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању
прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе и следећу документацију: диплому или оверену фотокопију дипло-

Запослимо Србију

а запошљавања

Бесплатна публикација о запошљавању

Први утисак је
УСТАНОВА ЗА
ПРЕДШКОЛСКО–
најважнији
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ПОЛЕТАРАЦ“
будите
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137 испред свих
Сервирка

на одређено време до повратка запослене
одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање - I степен стручне спреме, основна школа и да испуњава остале 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 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 оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 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.
Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе информације се могу добити на број телеи субвенције
фона:Обуке
022/479-137.

за запошљавање

Спремачица

на одређено време до повратка запослене
одсутне преко 60 дана

Унапредите
своје
пословање

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање - I степен стручне спреме,
основна школа и да испуњава остале 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 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); диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија). Доказ који се
односи на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Доказ о здравственој способности доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе на
адресу установе, а ближе информације се
могу добити на број телефона: 022/479-137.

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом
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Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“

Су б о т и ц а

24413 Палић, Трогирска 20
тел. 024/753-028

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78
тел. 024/553-175

Наставник техничког
образовања

на одређено време, ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана, за рад
у одељењима на српском наставном језику

Конкурс објављен 25.01.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радна места: професор разредне
наставе у одељењима на мађарском наставном језику, на одређено време ради
замене радника одсутног преко 60 дана
и професор српског језика као нематерњег, са 55% радног времена, за рад
у одељењима на мађарском наставном
језику, на одређено време ради замене
радника одсутног преко 60 дана. Остали
део конкурса је непромењен.

УСЛОВИ: високо образовање, професор
техничког образовања; професор политехнике; дипломирани педагог за техничко образовање; професор технике и информатике;
професор физике и основа технике; дипломирани педагог за физику и основе технике;
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
професор основа технике и производње; про24210 Бајмок, Трг Маршала Тита 1
фесор техничког образовања и физике; протел. 024/762-013
фесор техничког образовања и хемије; професор техничког образовања и машинства;
Радник на одржавању
професор техничког образовања и техничког
хигијене
цртања; професор техничког образовања и
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
медијатекар; професор машинства; профечланом 24 Закона о раду, кандидат треба да
сор електротехнике; дипломирани педагог за
Обукафизику
за и општетехничко образовање ОТО; испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, да
дипломирани професор физике и основа техактивно
поседује I степен стручне спреме (основно
нике за основну школу; професор физике и
образовање) и да има држављанство Репутражење
основа технике за основну школу; професор
блике Србије. Доказ да има психичку, физичпосла производно-техничког образовања; профе- ку и здравствену способност за рад са децом и
сор политехничког васпитања и образовања;
ученицима кандидат подноси пре закључења
професор плитехничког образовања и васпиуговора о раду. Доказ да кандидат није осуђитања; професор политехничког образовања;
ван правоснажном пресудом за кривична дела
професор техничког васпитања и образоутврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
вања, професор техничког образовања и васосновама система образовања и васпитања
прибавља школа. Уз пријаву приложити докапитања; професор информатике и техничког
зе о стеченом основном образовању и увеобразовања; професор технике; професор
рење о држављанству РС. Пријаве на оглас
технике и машинства; професор технике и
слати на адресу школе. Непотпуне и неблагографичких комуникација; професор технике и
времене пријаве неће се узети у разматрање.
медијатекарства; инжењер за прераду дрвета.
Кандидат треба да има одговарајуће образовање, прописано чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („СлужбеОШ „СВЕТИ
Национална
служба САВА“
ни гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Пра- 24000 Суботица, Аксентија Мародића бб
тел. 024/692-120
за запошљавање
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
Директор
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, на мандатни период од 4 године
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08,
УСЛОВИ: За директора школе може бити иза11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10) и да испуњава
брано лице које испуњава прописане услоуслове прописане у чл. 120 Закона о основама
ве из члана 59, члана 8 став 2 и члана 120
система образовања и васпитања. Уз пријаву
Закона о основама система образовања и
на конкурс кандидат треба да приложи: овеваспитања: да има одговарајуће високо обрарен препис/фотокопију дипломе о стеченој
зовања из члана 8 став 2 Закона о основама
стручној спреми и уверење о држављанству
система образовања и васпитања на студијаРепублике Србије. Уверење да кандидат има
ма другог степена-мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или спепсихичку, физичку и здравствену способност
цијалистичке струковне студије, у складу са
за рад са децом и ученицима кандидат подЗаконом о високом образовању („Службени
носи пре закључења уговора о раду. Проверу
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
психофизичких способности кандидата за рад
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сепса децом и ученицима извршиће Национална
тембра 2005. године или на основним стуслужба за запошљавање, применом стандардијама у трајању од најмање четири године,
поступака. Доказ да кандидат није
по пропису који је уређивао високо обралужба дизованих
осуђиван прибавља школа. Пријаве на кондо 10. септембра 2005. године, за
ање курс слати на адресу: Основна школа „Соња зовање
наставника основне школе, за педагога или
Маринковић“, Јо Лајоша 78, 24000 Суботица. психолога;да има дозволу за рад (лиценРок за подношење пријава је 8 дана од дана
цу), да је савладало обуку и да има положен
објављивања конкурса. Непотпуне и неблагоиспит за директора установе; да има најмање пет година рада у установи на пословремене пријаве неће се узети у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

чека,
ражи

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се
бира на период од четири године. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, потврду о радном
искуству (најмање 5 година рада у установи
на послвима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања), уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију), преглед кретања у
служби са биографским подацима, оквирни
план рада за време мандата. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа. Изабрани кандидат је дужан да савлада обуку и положи
испит за директора ради стицања лиценце за
директора, на начин и у роковима које пропише министар, а у складу са чланом 59 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима
о испуњавању служба
услова
Национална
подносе се на адресу школе, са назнаком: „За
за запошљавање
конкурс за избор директора
школе“ или лично
у просторијама секретара школе, у времену од
08,00 до 13,00 часова. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
на број телефона: 024/692-120.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-201

Радник за техничке послове и
одржавање
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, више
образовање машинске струке, 1 година радног
искуства, знање српског и мађарског језика.
Уз пријаву на оглас кандидат подноси: биографију са подацима, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ да није осуђиван (прибавља се у МУПу) и доказ да није под истрагом (прибавља се
у суду). Пријаве са доказима о испуњавању
услова огласа доставити на адресу: Висока
техничка школа струковних студија, Марка
Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

ентри
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Наука и образовање

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/671-180

Наставник математике
УСЛОВИ: На основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава, осим општих услова
прописаних законом за пријем у радни однос,
и посебне услове радног места, и да има одговарајуће високо образовање: професор математике, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003,
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007,
17/2007, 20/2007, 4/2009), психофизичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство Републике Србије,
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 ЗОСОВ. Кандидат је дужан да
уз молбу на конкурс достави: оригинал или
оверену копију дипломе о завршеном образовању и уверење о држављанству РС. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Молбе слати на адресу школе.

Шабац

ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“
15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел. 015/7786-145

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011): наставник и стручни сарадник је лице које је стекло 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,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора
школе и подзаконски акт којим се регулише
ова материја нису донети, па ће изабрани
кандидат бити у обавези да положи испит
за директора у року од годину дана од дана
ступања на дужност, тј. од дана доношења
подзаконског акта), пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да
испуњава услове прописане у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву кандидат подноси: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању
лиценце за рад (оверена фотокопија); доказ о
радном стажу (потврда мора да садржи назив
послодавца, делатност којом се бави, радно

место на које је кандидат био распоређен и
време трајања из области образовања и васпитања, да буде потписана и оверена печатом
послодавца који издаје потврду); уверење о
држављанству Републике Србије-не старије
од 6 месеци (оверена фотокопија); биографију са кратким прегледом кретања у служби.
Докази о испуњавању услова конкурса који
немају трајни карактер не могу бити старији
од 6 месеци. Школа по службеној дужности
за изабраног кандидата прибавља уверење
да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом доставља изабрани кандидат после доношења одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10

Наставник српског језика и
књижевности
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. Општи услови
за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 8, 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Посебни
услови конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену копију), извод из
матичне књиге рођених, краћу биографију.
Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави уверење о
психичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци.
У поступку одлучивања о избору наставника,
васпитача и стручног сарадника директор
школе врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, а коју ће
вршити Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака.

Бесплатна публикација о запошљавању

Ужице

ОШ „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“
31230 Ариље, Браће Михајловић 8
тел. 031/891-953

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити доказе о образовању и држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ОШ „СТАРИ ГРАД“
31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

Наставник математике
са 78% радног времена

Наставник математике

са 22% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012. године

Наставник музичке културе

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања и да има
одговарајуће образовање (Правилник о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи-“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08). Документа са доказима о испуњености услова доставити на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене молбе
неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Секретар

на одређено време до повратка запослене
са боловања, а најкасније до 31.08.2012.
године

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих услова предвиђених
Законом о раду испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања.
За радно место секретара предвиђено је
одговарајуће високо образовање, стечено на
правном факултету, и то: дипломирани правник - мастер на студијама у складу са Законом о високом образовању или дипломирани
правник на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 2005. године, са
положеним стручним испитом за секретара,
у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова у Техничкој школи
у Ужицу. У пријави на конкурс навести тачно
радно место на које кандидат конкурише, као
и списак документације која се у прилогу доставља, а којом се доказује испуњеност услова
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Наука и образовање
за пријем у радни однос: диплома о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних, уколико је
дошло до промене презимена. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној
фотокопији. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке.
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОШ „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“

31205 Севојно, Хероја Дејовића 121
тел. 031/531-950

Наставник биологије

са 50% радног времена, за рад у матичној
школи и ИО Крвавци, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са доказима о одговарајућем образовању и
држављанству слати на адресу школе.

Ваљево

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/232-644

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу
научну област Информатика и
информациони системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен
електротехнички, природно-математички или
факултет организационих наука, докторат из
наведене уже научне области, са најмање пет
година радног искуства у настави у високошколским установама. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију дипломе
о завршеном докторату, потврду о радном
искуству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да се против лица не води кривични поступак и оверену фотокопију личне карте. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ност
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Стручни сарадник-логопед
УСЛОВИ: Послове стручног сарадника-логопеда може да обавља лице са одговарајућим
високим образовањем, на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) и лице са
завршеним високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири
године, у складу са законом. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену копију дипломе, лекарско уверење и уверење да кандидат
није осуђиван.

Врање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

17530 Сурдулица, Томе Ивановића 24
тел. 017/814-118

Наставник практичне наставеинструктор вожње „Б“
категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат је дужан да поред пријаве на конкурс достави следећу документацију: уверење о положеном испиту за возача
моторних возила-инструктора „Б“ категорије,
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије; уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17520 Бујановац, Село Кленике
тел. 017/58-119

Поновљени конкурс, објављен 25.01.2012.
године у публикацији „Послови“, за радно
место: директор, поништава се у целости.

ма 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 високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да
поседује дозволу за рад наставника, педагога
или психолога; да има обуку и положен испит
за директора установе; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: радну биографију и оквирни план рада за време мандата,
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању, оверену фотокопију лиценце
(дозволе за рад) за наставника или стручног
сарадника, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о савладаној обуци
и положеном испиту за директора, потврду о
раду у области образовања и васпитања, оригинал уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), оригинал извода из матичне књиге
рођених. С обзиром да Министарство просвете није донело подзаконски акт који уређује
програм, обуку, начин и поступак полагања
испита за директора установе, пријава која
не буде садржала наведени документ неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року по
доношењу подзаконског акта положи испит
за директора. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити на адресу школе или лично секретару школе, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Вршац

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26370 Хајдучица, Валентова 3
тел. 013/864-223

Наставник физичког
васпитања
са 4 часа недељно

Наставник историје
са 1 часом недељно

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

Наставник музичке културе

Директор

Наставник српског језика и
књижевности

17520 Бујановац, Село Кленике
тел. 017/58-119

на мандатни период од 4 године

са 5 часова недељно

са 17 часова недељно

УСЛОВИ: На конкурс за именовање директора УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговашколе може се пријавити
кандидат
који поред
рајуће високо образовање, у складу са чл.
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
општих услова утврђених у закону испуњава
8 Закона о основама система образовања
и следеће услове: да има одговарајуће висои васпитања („Службени гласник РС“, бр.
ко образовање за наставника основне шко7/09 и 52/11) и врсту стручне спреме у склале, педагога и психолога, из члана 59 став 5
ду са Правилником о врсти стручне спреме
и члана 8 став 2 Закона о основама система
наставника, васпитача и стручних сарадника
образовања и васпитања („Службени гласник
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 30/04, 04/05, 2/07,
РС“, бр. 72/2009 и 52/11), стечено на студија-
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Наука и образовање
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 09/09, 3/10) у основној школи; да испуњавају услове прописане у чл. 120
Закона 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. Установа у току поступка одлучивања о избору
наставника упућује кандидате на проверу
психофизичких способности. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију; оверен препис дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља
установа по службеној дужности. Пријаве се
достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26360 Пландиште, Војводе Путника 60
тел. 013/861-062, 861-615

Спремачица

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

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ОШ „САВА МУНЋАН“

26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел. 013/858-015

Наставник географије

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор географије; дипломирани географ; професор географије и историје; дипломирани
географ планер.

Наставник српског језика
са 95% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижев-

ностима; 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 сртпскохрватски 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 књижевност и
општу књижевност; професор југословенске
књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидати прилажу: оверену диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству Републике Србије.
Лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду - члан 120 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
установа - члан 120 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања. Непотпуне
и неблаговремено приспеле пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања.

Зајечар

ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник физичког
васпитања
са 35% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и следеће услове: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке
културе, професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком спортске гране,
професор физичког васпитања-дипломирани
организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут.

Помоћни радник

са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Читлуку

УСЛОВИ: завршена осморазредна школа.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да приложе и следећа документа: уверење о држављанству, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење да нису под истрагом и да
нису осуђивани за кривична дела која их чине
неподобним за рад у школи.

Бесплатна публикација о запошљавању

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник математике
за 20% радног времена

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидати треба да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спреме, утврђене Правилником 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 6/2001, 3/03,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/2008,
11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и услове предвиђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Као доказе
о испуњености услова, кандидат уз пријаву
прилаже: диплому о стеченом одговарајућем
образовању и уверење о држављанству.
Докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова, доставити лично
или препорученом поштом, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Зрењанин

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7
тел/факс: 023/530-420

1. Наставник математике

са 70% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику, у издвојеном одељењу у Михајлову

2. Наставник енглеског језика

на одређено време, за рад у одељењима на
мађарском наставном језику, у матичној
школи и издвојеном одељењу у Михајлову

3. Наставник изборног
предмета: Свакодневни живот
у прошлости
са 15% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику

4. Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног
образовања и васпитања
са 10% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику, у издвојеном одељењу у Лукином
Селу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. За радно место под бројем 1: 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
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за математику економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани
информатичар-високо образовање. За радно
место под бројем 2: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност-високо образовање. За радно место
под бројем 3: професор историје; професор
историје и географије; дипломирани историчар-високо образовање. За радно место
под бројем 4: 1. професор одговарајућег
страног језика (енглеског); 2. професор разредне наставе; 3. дипломирани филолог; 4.
дипломирани школски педагог или школски
психолог; 5. дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6. наставник одговарајућег страног језика у складу са чл. 145 и
146 Закона о основној школи; 7. наставник
одговарајућег страног језика са положеним
стручним испитом по прописима из области
образовања или лиценцом за наставника;
8. наставник разредне наставе; 9. лице које
испуњава услове за наставника предметне
наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке
психологије или педагогије и психологије, као
и методике наставе; 10. професор разредне
наставе и енглеског језика; 11. професор разредне наставе који је на основним студијама
савладао програм Модула за енглески језик
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и
који поседује уверење којима 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 тач.
3 овог члана у обавези је да положи испите из
педагошке психологије или педагогије и пси-

хологије, као и методике наставе. Кандидати
треба да савладају и обуку за наставу страног језика на раном узрасту у трајању од 25
сати, у организацији Завода за унапређивање
васпитања и образовања - Центар за професионални развој, односно друге организације
коју овласти Министарство просвете и спорта.
Предност за извођење наставе страног језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања 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-високо образовање. Под одговарајућим
образовањем за сва радна места сматра се:
високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008), почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Посебни услови:
како се образовно-васпитни рад остварује на
мађарском језику, лице мора да има доказ о
знању језика на коме се остварује образовноваспитни рад, односно да приложи доказ да
је стекло средње, више или високо образовање на мађарском језику или да је положило
испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву
на конкурс кандидат доставља следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду; доказ о знању мађарског језика за
образовно-васпитни рад на мађарском језику.
Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3, школа прибавља по
службеној дужности. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од

дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са доказима о испуњавању услова, са
назнаком: „Пријава на конкурс“, доставити на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“
23270 Меленци, Српских владара 63
тел/факс: 023/741-230
e-mail: оsmelenci@zrlocal.net

Ложач централног грејања

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09),
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11), као и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Др Бошко Вребалов“ Меленци; одговарајуће
образовање (најмање III степен стручне
спреме); положен стручни испит за вршење
послова на електроенергетским, котловским и
сличним енергетским постројењима и судовима под притиском. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: копију сведочанства
о завршеној одговарајућој школи (најмање III
степен стручне спреме), као и доказ о положеном стручном испиту за вршење послова на
електроенергетским, котловским и сличним
енергетским постројењима и судовима под
притиском; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима прилаже се приликом
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова
конкурса је од 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
се достављају на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“.

Клубови за
тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код
свог саветодавца
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ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор техничког и
информатичког образовања

2 извршиоца - један извршилац за 80%
норме; други извршилац за 20% норме

УСЛОВИ: 1) професор техничког образовања;
2) професор технике; 3) професор технике и
информатике; 4) професор информатике и
техничког образовања; 5) професор техничког образовања и машинства; 6) професор
технике и машинства; 7) професор машинства; 8) професор електротехнике; 9) професор техничког образовања и техничког
цртања; 10) професор техничког образовања
и физике; 11) професор физике и основа технике; 12) професор техничког образовања и
хемије; 13) дипломирани педагог за физику
и општетехничко образовање; 14) дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу; 15) професор физике и основа технике за основну школу; 16) професор
техничког образовања и васпитања; 17) професор техничког васпитања и образовања;
18) професор политехничког образовања и
васпитања; 19) професор политехничког васпитања и образовања; 20) професор политехничког образовања; 21) професор технике и
графичких комуникација; 22) професор производно-техничког образовања; 23) дипломирани педагог за техничко образовање; 24)
дипломирани педагог за физику и основе технике; 25) професор основа технике и производње; 26) професор политехнике; 27) професор технике и медијатекарства; 28) професор
техничког образовања и медијатекар. Кандидати треба да испуњавају следеће услове, у
складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): да имају одговарајуће високо образовање, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и

52/2011), и то: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 месеци), оверену
фотокопију држављанства (овера не старија
од 6 месеци). Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о
некажњавању прибавља установа. Кандидати који испуњавају горенаведене услове биће
упућени на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 023/771-109.

ОШ „СЕРВО МИХАЉ“

23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Библиотекар
УСЛОВИ: висока стручна спрема: дипломирани библиотекар - информатичар; професор,
односно дипломирани филолог језика и књижевности; професор, односно дипломирани
филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности; професор разредне наставе;
професор језика и књижевности, односно
књижевности и језика - смер за библиотекарство; професор, односно дипломирани
филолог књижевности и језика; професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност.

Сервирка

са 30% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс доставити: оригинал, оверену фотокопију или оверен препис дипломе о траженој
врсти и степену стручне спреме (за послове
сервирке: сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Молбе и потребна документа о
испуњавању наведених услова доставити на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор на
захтеве клијената
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Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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ПРАВА И УСЛОВИ
Молим вас да ми појасните податке до којих сам дошао на вашем сајту.
Моја мајка је рођена у септембру 1953. године, а има 31 годину радног стажа, што значи да јој до испуњења једног од услова за пензију недостаје још
једна година и осам месеци. Интересује ме следеће:
• Да ли ће, ако буде проглашена технолошким вишком у свом предузећу,
имати право на новчану накнаду у трајању од две године, односно до испуњења једног од услова за пензију, с обзиром да на вашем сајту пише
„изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца,
уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права
на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању,
недостаје до две године“?
• Да ли јој по закону припада и отпремнина од 100 евра по свакој години
стажа, ако у фирми не буде понуђен социјални програм или се она не определи ни за једну опцију понуђеног социјалног програма, а буде проглашена технолошким вишком?
• Ако не буде понуђен социјални програм или она не прихвати понуђени,
а буде проглашена технолошким вишком, да ли јој припада и отпремнина
по Закону о раду и новчана накнада до стицања услова за пензију (да ли
отпремнина по закону не искључује 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

Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
прописано је да изузетно новчана накнада припада незапосленом лицу у трајању од 24 месеца, уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у
складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године. Услов
за остваривање права на старосну пензију цени се у односу на важећи пропис којим се уређује
област пензијског и инвалидског осигурања на дан престанка радног односа. Према сада важећем пропису, један од услова за остваривање права на пензију за осигуранике жене је 60
година живота и минимално 15 година стажа осигурања, из чега произилази да жена која
има више од 58 година живота и 13 година стажа осигурања на дан престанка радног односа,
а која испуни и остале услове за остваривање права на новчану накнаду, исту може остварити
у трајању од 24 месеца, јер јој до испуњавања првог услова за остваривање права на старосну
пензију недостаје мање од две године. Наравно, право на новчану накнаду престаје са даном
испуњавања овог услова.
Одредбом члана 158 Закона о раду утврђује се обавеза послодавца да пре отказа уговора
о раду запосленом коме радни однос престаје услед технолошких, економских или организационих промена исплати отпремнину у висини утврђеној општим актом или уговором о
раду. Закон утврђује само најнижи износ отпремнине, а неизвршавање ове обавезе основ је за
покретање радног спора од стране запосленог.
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да право на
новчану накнаду нема лице коме је радни однос престао по основу вишка запослених, а које
се у складу са одлуком Владе о утврђивању програма решавања вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, својевољно определило за новчану накнаду или посебну новчану накнаду, у већем износу од висине отпремнине
утврђене Законом о раду.
Живим у Прокупљу, где сам и пријављена на евиденцију НСЗ. Уколико се отвори
конкурс за запошљавање приправника, а нађем установу у којој бих радила тих годину дана, рецимо у Нишу, каква је даља процедура? Да ли морам да се одјавим из
Филијале Прокупље и пријавим у Нишу или послодавац сам шаље документацију
у филијалу у којој сам пријављена?
Место пребивалишта није ограничавајући фактор при укључивању у програм стручне праксе, дакле, без обзира што се установа налази у Нишу, можете бити укључени у програм, наравно, уколико и Ви и послодавац испуњавате услове прописане у јавном позиву који се односи
на одговарајући програм запошљавања.
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Мали бизнис у Србији

САМ СВОЈ ГАЗДА
У кризи је добро знати да се инвестиција у стабла у шуми у последњих стотину година показала
профитабилнијом и мање ризичном од улагања у било коју другу врсту имовине. Куповина дрвећа
под управљањем донела је већу зараду него инвестирање у акције, обвезнице, нафту и сву осталу
трговачку робу - укључујући злато

О

предељење да се бавите сопственим бизнисом подразумева много обавеза, вештина и вољу за успехом. Не
постоји тест који ће вам рећи да ли ћете успети или не.
Чак ни добра бизнис едукација није гаранција за успех.
Уколико сте се одлучили на тај корак, ево пар информација које ће вам помоћи на том путу.

у производњи лековитог биља и органске хране. Међутим, треба
израчунати колике су дажбине. Прошле године је у Београду било
три пута више затворених него отворених фирми, а угашено је
14,5 привредних субјеката”, кажу у УПС.

За почетак минимум 2 хиљаде евра

У кризи је добро знати да се инвестиција у стабла у шуми
у последњих стотину година показала профитабилнијом и мање
ризичном од улагања у било коју другу врсту имовине. Куповина
дрвећа под управљањем донела је већу зараду него инвестирање
у акције, обвезнице, нафту и сву осталу трговачку робу - укључујући злато.
На ту чињеницу упозорио је на порталу „Мани морнинг“
(Money Morning) аутор Дон Милер (Miller). Сваке године, ако га не
посечете, стабло нарасте осам посто, а то је реални раст на који
улагачи заиста могу да рачунају. Од 1987. до 2010. дрвеће је донело просечан годишњи принос од око 14 посто, док је индекс
Standard & Poors 500 донео повраћај од око 9 посто, а обвезнице су
забележиле нешто мало мање од седам посто зараде. Повраћаји
на улагања у шумска стабла у том периоду су и најмање осцилирали. Занимљиво је да промене цене дрвећа имају врло ниску
корелацију према осталим класама имовине, па је дрво идеалан
хеџинг (осигурање против губитка) у кризним временима.
Шума за сечу побеђује и инфлацију: од 1973. до 1981, када је
инфлација у САД у просеку достизала 9,2 посто, дрвету је вредност расла просечно 22 посто годишње. Најинтересантније је то
што дрво дословно расте на дрвећу. Стабла за сечу и израду трупаца и дрвне грађе расту брзином од осам посто годишње. Дакле,

За покретање бизниса у Србији потребно је минимум 2.000
евра, а ако је неопходна набавка рачунарске опреме, стартна улагања су око 5.000. Тим новцем може да се започне гајење воћа
и поврћа, лековитог биља, креирање апликација за паметне телефоне и таблет уређаје, рачуноводство. Ко реши да се упусти у
предузетништво, према речима стручњака Ерсте банке, могао би
добро да прође ако уложи у неколико сектора.

Као могућност за финансирање почетничког бизниса постоје
кредити које одобравају Фонд за развој и Национална агенција
за регионални развој. Будући предузетници могу да рачунају на
зајам у износу од 5.000 до 15.000 евра, уз камату од три одсто, рок
отплате од пет година и грејс период од годину дана.
У Ерсте банци кажу да су сви аргументи на страни пољопривреде. Цена хране у свету ће и даље расти, а потенцијал имају
прерада млека, воћа и поврћа и производи од лековитог биља. Додаје се да у ИТ шансу имају стручњаци који се баве производњом
апликација за паметне телефоне и таблет уређаје. Пошто све више
фирми у Србији пословање базира на неком ИТ решењу, неко то
мора и да одржава, па су фирме за разне врсте одржавања увек
добродошле. Међу секторима будућности су и зелена економија
и енергетика, а потенцијал нарочито имају прерада био-масе и
рециклажа.
ИТ сектор и телекомуникације ће бити у успону, кажу у Унији
послодаваца Србије (УПС), а код нас има доста талентованих програмера.
„Двојици програмера би за рачунарску опрему и започињање бизниса у старту требало између 4.000 и 5.000 евра. Шанса
је и у телекомуникационим услугама и пољопривреди, нарочито
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На стаблу расте новац

сваке године у којој га не посечете стабло вреди осам посто више.
То је “реалан раст”, на који улагачи заиста могу да рачунају.
Донедавно је тај раст био резервисан за институционалне и
јако богате улагаче, али сада у САД постоје и берзанске компаније,
чије акције може свако да купује, нпр. Plum Creek Timber Co. Inc
(NYSE: PLC) или Rayonier Inc. (NYSE: RYN), а постоје и специјализовани “шумски“ ЕТФ-ови.
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Краљица меда
Новосађанка Наташа Радић је након отказа у државној фирми решила да не очајава тражећи посао, већ је покренула сопствени бизнис - прављење медењака. Неодољив мирис тек печених
медењака шири се зградом у новосадској Улици Јанка Чмелика
23 и непогрешиво нас води до стана Наташе Радић (36) и кухињерадионице у којој, у амбијенту опремљеном старинским витринама офарбаним у бело и полицама, већ две и по године прави ову
медену посластицу. Истог, добро познатог укуса, медењаци различитих облика маме сладокусце на фестивалима и сајмовима
меда, а многи су сласне залогаје, упаковане у целофан и кутијице,
украшене машницама, видели као прикладан поклон и сувенир,
који путује и ван граница наше земље.
Економиста и фризер по струци, оставши 2009. године без
посла у Агенцији за приватизацију, Наташа себи није смела да
дозволи да очајава и време троши у куцању на врата послодаваца. У то време се и развела, а ћеркама Тијани (12) и две године
млађој Теодори морала је да обезбеди основно за живот. Села је,
размислила и одлучила. Од тада јој, шали се Наташа, сваког дана
тече мед.
Учествујући на сајмовима и фестивалима меда, у Новом
Саду и другим градовима, Наташа је освајала многе награде и
признања. Као најдражу издваја ону из 2009. године, освојену
на Фестивалу меда у Новом Саду, на почетку „медене“ каријере,
када је њен бели нацифрани креденац проглашен за најлепшу
тезгу. Годину дана касније на истом фестивалу проглашена је за
„Краљицу меда“.
„Моји родитељи, отац Драгољуб и мајка Луција, још док смо
живели у Хрватској, одакле смо ратних година избегли најпре у
Бајину Башту, а затим у Шимановце, бавили су се пчеларством,
тако да сам још као мала научила све о меду“, прича Наташа присећајући се детињства. „Почела сам да правим медењаке како бих
на фестивалима меда, на којима су родитељи учествовали, улепшала тезгу. Када су људи показали интересовање, моја одлука да
наставим у овом правцу само се учврстила. Од овог посла могу
пристојно да живим“.
Она је пре две и по године одлучила да нешто уради и на
маркетингу. Заљубљеник у стари намештај, о чему сведочи и покућство у њеном стану, купила је времешни креденац, офарбала
га у бело, украсила фирангама и хекланим миљеима, и на манифестацијама посвећеним меду из њега продаје медењаке који мирисом и укусом враћају у прошло време, топао дом, детињство...
Поред умешности у прављењу медењака, Наташа се показала и као добар сликар. На колачићима различитих облика, четкицом и прехрамбеним бојама по поруџбини црта лого фирме, имена, иницијале, пише поруке, а једна приватна фирма је поручила
да на колачима буду торбе, каишеви, чизме, јакне, односно ствари
које производе.
Не прекидајући медену причу, Наташа одлази до кухиње
испуњене ароматичним мирисима и из рерне вади тепсију пуну
румених медењака у облику цвета. Поруџбина није велика, али
све мора да буде по жељи купца. На столу два фишека упакована
у целофан са машницама чекају да буду испоручена.
Један дан је потребан за печење, глазирање и украшавање
и паковање уобичајене количине од пет и по килограма. „Када
имам већу поруџбину, као недавно, пет хиљада комада за један
београдски вртић, у помоћ ми прискаче другарица, а задужења
добију и ћерке, лепе етикете и машнице, пакују“, прича Наташа.
Рецепт за медењаке не крије. Истичући да нема неку посебну
тајну, каже да их прави искључиво ручно, од јаја, меда, брашна,
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маслаца и зачина пресудних за укус, а одсуство квасца и других
додатака гарантује здрав залогај. Украси и разни написи на колачима, зависе од жеље купаца и сладокусаца.

Откривање микронише пола посла у бизнису
Микрониша је термин новијег датума и објашњава како треба позиционирати свој бизнис на тржишту које је већ успостављено.
Пример две даме, Соње Илић из Београда и Миње Богдановски из Краљева, говори како избор „микронише“ није само прича
са запада, већ да добра идеја може да се претвори у уносан посао.
Некада су на хиљаде купаца могле да купе само један производ, а данас се једном купцу на избор нуде хиљаде производа
исте намене. Управо ту и јесте могућност за зараду, али са идејом
треба бити посебан.

Соња Илић власник је предузећа Match-and-Art из Београда, које производи рекламне шибице. Идеја је дошла спонтано, у
жељи да нађе нешто другачије. Match-and-Art је мало предузеће,
чија је основна делатност производња и продаја рекламних шибица. Основано 2008. године, захваљујући иновативном приступу
послу, креативним идејама и израженом предузетничком духу,
ово предузеће је успело да у кратком року врати стари сјај помало
заборављеном, али изузетно ефективном начину рекламирања.
„Шибице су вам увек потребне, а као такав производ идеалне
су за рекламу. У мору блокова, роковника, флајера, оне су нешто
што је иновативно, што искаче из стандарда, а уједно има употребну вредност“, каже Илићева.
У великом броју сајтова о кулинарству, издвојио се један посебан - „Мињина кухињица“. Аутор је Миња Богдановски из Краљева. Сајт постоји више од три године и добар је пример избора микронише.
„Сајт бележи све већу посећеност, а захваљујући њему нашла
сам и посао“, истиче Миња.
„На интернету да би се зарадило од оглашавања, неопходно
је да постоји велика посета сајта. У први мах то изгледа лако, јер
је почетна инвестиција мала, нема великих фиксних трошкова.
На интернету, међутим, не постоји толика зарада као у другим
пословањима, мора се бити иновативан, да се купцима да додатна вредност или оглашивачима који постављају рекламу“, каже
Марко Јефтић из агенције HTT Pool.
Где инвестирати/СТ инвест
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Правци развоја Топличког округа

ПАРТНЕРИ У ЗАПОШЉАВАЊУ
Привредницима из Блаца, Житорађе, Куршумлије и Прокупља представљени су програми Националне
службе за запошљавање намењени послодавцима, а у циљу подстицања запошљавања у крају у коме је
више незапослених него запослених становника. Покренут је и дијалог о учешћу привреде у креирању и
спровођењу програма НСЗ

Т

оплица се налази на југу Србије и треба је упознати, не
само због Ђавоље вароши, по којој се прочула у свету, већ
и због њених бања, топлих извора и археолошких налазишта. Река Топлица, жила куцавица регије, позната је по
минералним и термоминералним водама и бројним лековитим
изворима, знаним само мештанима.
Нажалост, овај природним реурсима богато обдарен крај,
лагано али сигурно умире, на шта указују и забрињавајући економски и демографски показатељи. Незапосленост је достигла
забрињавајућу стопу и готово половина становништва не ради.
Привреда је запала у кризу, па у Прокупљу, средишту региона, данас у индустрији ради тек нешто више од две хиљаде људи, махом
у новоотвореној фабрици „Леони“. Пољопривредни потенцијали су
велики, али нажалост на тој констатацији се све завршава.
О тренутној ситуацији, али и начину на који Национална
служба може да помогне, како би се искористили потенцијали које
ова богата долина нуди, са привредницима краја разговарао је и
Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање.
Привредницима из Блаца, Житорађе, Куршумлије и Прокупља
представљени су програми намењени послодавцима, а у циљу
подстицања запошљавања у крају у коме је више незапослених
него запослених становника. Покренут је и дијалог о учешћу привреде у креирању и спровођењу програма Националне службе за
запошљавање.
„Највећи потенцијал за економски развој краја су постојећа
мала и средња предузећа која имају стабилну производњу и
која могу да уз додатни подстицај повећају обим производње и
креирају нова радна места. Такође, треба подстицати и долазак
страних инвеститора, који по правилу запошљавају велики број
људи и позитивно утичу на економска кретања једног краја“, рекао је привредницима Топличког округа Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање. Он је напоменуо да је
Национална служба заједно са привредницима и кроз активне
мере у протеклој години успела да ублажи високу незапосленост
у овом крају и најавио нове мере. Позвао је присутне послодавце
да се јаве Националној служби, узму учешће у мерама активне
политике запошљавања и буду партнери у утврђивању динамике
њиховог спровођења.
„Привредницима овог краја су у протеклој години били
најатрактивнији подстицаји за ново запошљавање и обуке за познатог послодавца. И у овој години ће те мере бити доступне послодавцима, као и програм намењен младима „Стручна пракса“.
Интензивно ћемо радити на јачању својих капацитета, како бисмо
што квалитетније посредовали у запошљавању и обезбедили вам
одговарајуће раднике“, рекао је Јовановић.
Предузетници, који су се у великом броју одазвали позиву Националне службе, изнели су конструктивне предлоге за
унапређење свог пословног амбијента и начине на које Национална служба може да помогне у креирању нових радних места.
Већина је изразила забринутост због недостатка квалификоване
радне снаге у овом крају.
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„Задовољни смо сарадњом са Националном службом, али
проблем је што на евиденцији у Прокупљу нисмо успели да нађемо довољан број радника, који би задовољавали наше стандарде.
Били смо приморани да запошљавамо људе из других градова,
што нам повећава трошкове због плаћања превоза. Недостатак
компетенција, као што је знање енглеског језика, уочен је и код
високообразованог кадра. То ће бити препрека за отварање нових
радних јединица фабрике“, рекао је финансијски директор немачке компаније „Леони“, која је пре три године купила и оживела
фабрику „Фиаз“. Компанија запошљава око 1.800 радника, а до
краја године планира да запосли још стотинак.

„Леони, као послодавац који запошљава велики број људи, од
самог почетка имао је саветодавну и финансијску подршку НСЗ.
Наставићемо сарадњу и на нивоу филијале осмислити програме обука, како бисмо побољшали компетенције незапослених на
евиденцији. На тај начин изаћи ћемо у сусрет и осталим послодавцима“, одговорио је Јовановић. Он је нагласио да у Србији треба
да радимо на развоју пословне културе која би олакшала комуникацију између потенцијалних послодаваца и кандидата за посао.
Послодавци су скренули пажњу и на недостатак школа које
би задовољиле потребе локалног тржишта рада. На пример, предузеће „Неца“ у Прокупљу не може да нађе трговце и економисте, управо због недостатка одговарајућих школа. Предузетници
су посебан акценат ставили и на велике намете и процедуре који
коче њихово пословање.
„Како бисмо имали праве резултате у запошљавању, морамо наћи сразмеру између субвенција које дајемо привреди и
средстава које послодавци кроз разне фискалне намете издвајају
у буџет. Такође, на држави је да структурно реши озбиљне макроекономске проблеме, а то је, пре свега, решење проблема сиве
економије, у којој је запослен велики број грађана Србије. То ће
се најпре учинити кроз смањивање пореза на зараде, јачање контролних механизама и субвенцијама које ће подстицати регуларну запосленост“, закључио је Јовановић.
А.Б. и И.М.
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Промоција предузетничке културе и начина размишљања

ПОДРШКА НА ВАШЕМ ПРАГУ
Развој малих и средњих предузећа је посебно значајан за Србију, јер су она стабилан извор новог
запошљавања. Држава мора да брине о овом развојном потенцијалу и своје грађане подстиче да
размишљају о предузетништву као шанси да себи и својим породицама обезбеде егзистенцију. Прва у низу
манифестација, које ће бити организоване у свим регионима Србије, одржана је у Параћину
Предузетништво је један од главних покретача напретка
домаће економије и раста инвестиција. У циљу подршке развоја
сектора малих и средњих предузећа и предузетништва и приближавања републичких институција локалним срединама и
грађанима, Министарство економије и регионалног развоја је
покренуло јединствену манифестацију, под називом „Подршка
предузетништву на вашем прагу“. Прилику да разговарају са
представницима републичких институција прошле недеље имали су заинтересовани грађани, предузетници и представници
локалне самоуправе Параћина и околних градова. Прву у низу
манифестација, које ће бити организоване у свим регионима Србије, отворила је државна секретарка за регионални развој Министарства економије и регионалног развоја, Драгијана Радоњић
Петровић.
„Свесни смо чињенице да су многе институције удаљене
од грађана и привреде. Прошле године неколико институција је
децентрализовано, како би што ефикасније изашли у сусрет корисницима услуга. И ова манифестација је настала у намери да
се превазиђу постојећи проблеми, настали услед неинформисаности и неповерења привредника. Нажалост, привредници мало
знају о бесповратним средствима која нудимо и о начинима на
које држава може да им изађе у сусрет. Привредници Поморавског округа у незнатној мери користе прилике које им се нуде,
што показују подаци свих данас присутних институција. Ово је
право време да се информишете и изаберете одговарајући подстицај, јер мере Министарства економије крећу од 29. фебруара“,
рекла је Драгијана Радоњић Петровић, отворивши манифестацију „Подршка предузетништву на вашем прагу“, која је окупила
велики број Параћинаца.

Искусни предузетници, али и они који су то тек постали, незапослени, инвеститори и остали знатижељни грађани, могли су
да у директном разговору са представницима присутних институција добију одговоре на питања о кредитима и субвенцијама
за подстицај привреде, финансијској и нефинансијској помоћи
малим и средњим предузећима и помоћи државе приликом извоза, пројектима у области туризма и угоститељства. На њихова
питања одговарали су Драгијана Радоњић Петровић, државна
секретарка за регионални развој Министарства економије и регионалног развоја, Звонко Обрадовић, директор Агенције за привредне регистре, Слађана Бацковић, директорка Фонда за развој,

Бесплатна публикација о запошљавању

Горан Џафић, заменик директора Сиепе и Драгана Јоковић, заменица директора Националне агенције за регионални развој.
Присутнима се обратио и Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање, који је подсетио предузетнике
Поморавског округа да су од 22. фебруара активни и јавни позиви за спровођење мера активне политике запошљавања.
„Предузетници овог краја имају сјајну сарадњу са Националном службом и уз помоћ наших програма прошле године се запослило око 600 Параћинаца. Ове године су вам на располагању,
између осталих, програми обуке, подстицаји за ново запошљавање и запошљавање младих, као и особа са инвалидитетом.
Међу вама има и оних који желе да покрену сопствени посао Национална служба нуди бесповратна средства од 160 хиљада
динара кроз субвенције за самозапошљавање. Позивам вас да
овакав вид сарадње развијете и са осталим институцијама које
вам могу помоћи у покретању или развоју предузећа“, рекао је
Дејан Јовановић.
„Добра комуникација између грађана и институција на локалном и републичком нивоу мора да постоји. Кроз директну
комуникацију можемо да дођемо до проблема који вас муче, па
и њихових решења. Број присутних привредника на данашњој
манифестацији говори да смо урадили праву ствар“, рекао је Далибор Митић, председник Савета за запошљавање у Параћину.
У склопу манифестације одржан је и округли сто, на коме
су кроз дискусију представници институција привредницима
представили мере намењене за подршку предузетницима, како
финансијску, тако и нефинансијску.
Предузетништво је централна тачка ослонца друштвеноекономског развоја сваке земље. Развој малих и средњих предузећа је посебно значајан за Србију и земље у окружењу, где је
велика стопа незапослености, јер су она стабилан извор новог запошљавања. Држава мора да брине о овом развојном потенцијалу и своје грађане подстиче да размишљају о предузетништву
као шанси да себи и својим породицама обезбеде егзистенцију.
Промоција предузетничке културе и предузетничког начина
размишљања део су стратешких докумената и политика већине
земаља Европске уније, као и наше земље.
Центар за информисање НСЗ
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Управљање опасним отпадом

НЕИЗВЕСНА
СУДБИНА
ПОСТРОЈЕЊА
У Србији годишње настане око 40.000 тона неорганског индустријског отпада, који се уништава у иностранству.
Неизвесно је када ћемо добити постројење за прераду опасног отпада. Европска унија је одложила помоћ за
изградњу таквог постројења, јер није пронађена локација за изградњу, углавном због отпора јавности

Ч

овек је једино биће на планети Земљи које производи отпад и на тај начин директно угрожава природну
средину, па последњих деценија законски прописи
развијених држава прате интензиван развој концепта
целовитог управљања отпадом. Они садрже модеран
приступ са тежиштем на збрињавању, искоришћавању и обради,
ради одлагања што мањих количина отпада, са што мање штетних састојака.

Привредној комори Србије. На скупу су представљени стандарди
и прописи ЕУ и Србије у области управљана отпадом. Истакнуто
је да се твининг пројекат „Јачање институционалних капацитета за управљање опасним отпадом“ спроводи од октобра 2010, а
трајаће до октобра ове године. Вредност пројекта је 1,5 милиона
евра и треба да помогне Србији да се реше проблеми и недостаци
законске и подзаконске регулативе у области управљања опасним отпадом.

Претња животној средини и јавном здрављу
Развој и експанзија индустријских процеса и непрестано
увођење у производњу нових хемијских производа, стварају све
веће количине опасног отпада, који представља потенцијалну
претњу животној средини и јавном здрављу. Коришћење савремених средстава заштите човекове радне и животне средине нужан је захтев савременог технолошког напретка. Појава сељења
тзв. прљавих технологија у мање развијене земље и регионе изискује да се високи стандарди заштите успоставе и примењују и
у тим срединама. Целовито сагледавање технолошког напретка
подразумева и одговарајућу анализу степена заштите, али и нивоа загађења проузрокованих одговарајућим технолошким развојем. Мере се примењују од настанка отпада до његовог одлагања (дислоцирања). Поменуте мере зависе од тога да ли је отпад
опасан или безопасан.
Од укупних количина отпада у ЕУ 4%, односно око 90 милиона тона годишње, чини опасан отпад. Према подацима Министарства животне средине и просторног планирања, у Србији
годишње настане око 40.000 тона неорганског индустријског отпада, који се уништава у иностранству. За сада је неизвесно када
ће Србија добити постројење за прераду опасног отпада, пошто је
ЕУ одложила помоћ за изградњу таквог постројења. ЕУ се одлучила на овај корак јер још није пронађена локација за изградњу
постројења, углавном због отпора јавности. О овој теми је било
речи и на семинару о класификацији отпада и критеријумима
за класификацију опасног отпада, који је 7. фебруара одржан у

Категоризација
Када се говори о опасном отпаду, често се мисли на врло
опасан отпад, али постоје одређене категоризације и класификације и ниво опасности по животну средину и здравље људи. Акредитоване лабораторије утврђују шта је опасни отпад. Довољна
је само једна компонента да се отпад прогласи опасним за животну средину и здравље људи. Одбачени фрижидери, миксери,
хемикалије и амбалажа од детерџената налазе се свуда око нас,
а представљају опасан отпад. Опасан отпад може бити инертан и
неинертан, а неопасан отпад у одређеним условима може постати опасан, пошто се активирају штетне компонентне, на пример
под дејством кише.
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Шестомесечна суспензија
„Пројекат ‚Помоћ за изградњу постројења за физичко-хемијски третман опасног индустријског отпада у Србији‘ суспендован је на шест месеци, односно до половине 2012, јер још
увек није одређена локација на којој ће се градити. Пројекат за
сада мирује, а Србија мора коначно да реши питање локације за
третман индустријског неорганског отпада“, казао је на скупу
помоћник министра животне средине Србије Александар Весић.
Весић је поручио да се са разним локалним самоуправама преговара о локацији већ месецима, али да још није утврђена локација
будућег постројења.
„Имамо заинтересоване општине, имали смо их и раније,
попут општине Ћићевац, али ниво озбиљности те заинтересованости је дискутабилан. Сви изражавају у једном тренутку жељу
за изградњом таквог постројења на њиховој територији, а онда
се догоди да због неповерења јавност почне да се диже и изражава своје негодовање, иако немају довољно информација“, казао
је Весић.
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Усклађивање са стандардима ЕУ до 2019.

Помоћник министра животне средине сматра да је проблем
са едукацијом људи који на основу искуства и онога што се дешава са постојећим постројењима стичу погрешну слику да неко
намерава да их превари и угрози њихово здравље.
„Грађани морају знати да је у Србији забрањен увоз и примена технологија које утичу на здравље људи и заштиту животне
средине“, рекао је Весић и подсетио да је Србија још у првом Закону о заштити животне средине, из 1991. године, имала одредбу
која је забрањивала увоз технологија које на било који начин могу
да угрозе здравље људи и животну средину.

Студија о изводљивости
Весић је подсетио да је до сада урађена студија о изводљивости и навео да би почетна инвестиција за постројење износила
три милиона евра за израду техничке документације и студије о
процени утицаја, а у другој фази средства за изградњу би била од
10 до 15 милиона евра.
„Уколико пројекат не буде реализован, држава ће морати да
настави са извозом, што је много скупо. Уништавање опасног отпада у иностранству привреду кошта од три до пет евра по килограму, док би у домаћем постројењу отпад могао да се уништава
за један евро по килограму. Такво постројење неопходно је Србији, јер се према Базелској конвенцији очекује да ће извоз таквог отпада у друге земље бити онемогућен, односно да ће свака
држава након 2020. морати сама да третира опасан отпад који
ствара на својој територији“, рекао је Весић.
Остали опасни отпад се рециклира, попут електронског и
електричног отпада, половних акумулатора, отпадних уља, док
се фармацеутски отпад и неке друге врсте отпада извозе на рециклирање. Након две године примене закона, у Србији има довољно постројења за рециклирање посебних токова отпада, односно, знатно се развила рециклажна индустрија. Међутим, по
речима Александра Весића, та индустрија није у довољној мери
покрила све потребе, а сакупљачка индустрија се није довољно
развила, па нема ни довољно сировина за рециклажу.

Правни стручњак у Аустријској агенцији за животну средину Лубомила Попова, рекла је на семинару да је оно што је Србија
урадила на плану закона 2009. у области управљања отпадом
било врло амбициозно, а да су резултати изузетни.
„Има проблема у области третмана отпадом, али се са тиме
суочавају и све чланице ЕУ, у различитој мери. Треба предузимати корак по корак на плану управљања отпадом, али не одлагати
прилагођавање стандардима ЕУ, иако је реч о врло скупом процесу“, рекла је Попова и додала да је ипак најбоље да земља предузме неопходне кораке током придруживања, а не да то остави
за време када уђе у ЕУ, јер ће се тада суочити са казнама и процедурама које се покрећу у случају да земља крши прописе ЕУ.
У Европској унији се 25% отворених случајева, који се односе
на кршење закона, тиче заштите животне средине, од чега се 20%
односи на опасни отпад. По уласку у ЕУ, важно је да се у некој
чланици примењују стандарди ЕУ, али их чланице примењују у
складу са условима специфичним за њих.
Попова је оценила да не треба журити са применом нове директиве ЕУ из 2008, којом се предвиђа да опасан и неопасан отпад пошто прође одређену обраду постаје секундарна сировина,
јер би у Србији морао да се мења систем који је тек успостављен.
„ЕУ примењује два приступа у класификацији опасног отпада, према саставу и према извору, односну пореклу отпада, са
шифрама којима су означене супстанце. Од 839 шифара на листи,
405 се односи на опасни отпад, а проблеме стварају недостатак
шифара и нејасне дефиниције. Постоји 15 опасних својстава на
основу којих се отпад сврстава у опасан, као и одређење када се
отпад са једним или више таквих својстава сматра опасним. У
неким случајевима је важна и концентрација супстанце, односно
да ли је изнад дозвољеног нивоа“, рекла је Попова.
Александар Весић се сложио да би примена нове директиве
ЕУ из 2008. био велики и скуп рез и подсетио да секундардна сировина није само пресована пластична флаша, већ да је за то потребан одређени степен обраде. Према Стратегији за управљање
отпадом, предвиђено је да Србија до 2019. примени и достигне
све стандарде ЕУ, укључујући нове директиве. Србија мора да се
прилагоди захтевима и прописима у краћем року од земаља ЕУ,
које су за то имале и по 20 година.
А.Б.

Комунални отпад као енергент
У Србији би ове године могла да почне изградња првог постројења за добијање топлотне и електричне
енергије из комуналног отпада, речено је на Конференцији о комуналном отпаду као енергенту, одржаној 31.
јануара, у Београду. Према подацима изнетим на скупу, у Србији се годишње произведе око 2,5 милиона тона
комуналног отпада. Савремена постројења за термичку прераду отпада нису штетна за животну средину,
а коришћење отпада за производњу енергије може допринети смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште. Директор српског огранка компаније „Глобал интерконтинентал јутилитис“ (Global Intercontinental
Utilities), која је у свету до сада изградила 138 таквих постројења, Ненад Дограјић, казао је да та фирма већ
две године преговара са локалним самоуправама Ниша, Крагујевца, Врања, Шапца и Сремске Митровице о
изградњи постројења за прераду комуналног отпада у енергенте.
„Током ове године могло би да дође до почетка пилот пројекта постројења, односно дела система за издвајање депонијског гаса“, рекао
је Дограјић, али није желео да наведе у којој општини. Енергетски потенцијал око 2,5 милиона тона комуналног отпада, који се у Србији
произведе током године, једнак је вредности произведене електричне енергије од две милијарде евра. „Глобал интерконтинентал јутилитис“ је спреман да 100% финансијски подржи пројекат изградње постројења, кроз јавно приватно партнерство или концесиони уговор са
локалном заједницом.
Дограјић је навео да би вредност за град величине Београда била нешто виша од 200 милиона евра, уз годишњу прераду од око
600.000 тона отпада. У таквом постројењу могло би да се производи најмање 50 мегавата електричне и најмање 15 мегавата топлотне
енергије на сат. Осим комуналног отпада, могао би да се прерађује и медицински отпад, као и отпадна уља.
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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

www.nsz.gov.rs

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

