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Пројекaт „Друга шанса’’

СТАЛНИ ПОСАО И
ВЕЋА ПЛАТА

Програм функционалног основног образовања одраслих реализује
се у 80 основних школа широм Србије. У сарадњи са Националном
службом за запошљавање ускоро се пројекту прикључују и средње
стручне школе

регистар мера и ПоДстицаја
регионалног развоја

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Јединствена база података о предузетим мерама и подстицајима
садржи податке 11 министарстава и институција, са циљем да се
обједине информације о улагањима у развој локалних заједница

емоционално интелигентни најбоље колеге

ДОБАР ТИМ
ГАРАНТУЈЕ УСПЕХ
Да ли је тимски рад увек могућ? Како уклопити различите
карактере и визије посла?
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Најновије пројекције Светске банке о смањењу раста светске
привреде у 2012. години упозоравају да ће други талас кризе имати
погубније последице на глобалну економију него први. Када је реч о
Србији, стручњаци Светске банке сматрају да је за бржи излазак из
кризе неопходно успоставити модел раста заснован на извозу и убрзању структурних реформи, које ће довести до бољег пословног окружења и стварања квалитетнијег тржишта радне снаге. Нови модел
привредног раста, заснован на подстицању извозно оријентисаних
сектора, неопходан је како би се омогућило оживљавање производње
и повећање запослености. Највећи потенцијал за извоз имају металски сектор, аутомобилска индустрија и производња пољопривредних
и прехрамбених производа. Посебан акценат треба ставити на аграр,
који би могао бити кључни покретач српског извоза, јер има огроман
потенцијал, који није у довољној мери искоришћен.
Прошле недеље представљен је пројекат Мапа Регистра мера и
подстицаја регионалног развоја. Регистар на једном месту обједињује
податке из девет државних институција и донаторских фондова, који
додељују средства за подстицање регионалног развоја. Својеврсна
електронска база података и интерактивна мапа Србије су већ доступне корисницима на порталу Агенције за привредне регистре. На
представљању су учествовали и представници министарстава, агенција и фондова који учествују у овом државном пројекту, међу којима
и Национална служба за запошљавање. Мапа Регистра омогућиће
једноставан приступ обједињеним јавним подацима о укупним улагањима из државних институција и донаторских фондова, усмереним
у развој региона и локалних заједница на територији Србије. Имајући
у виду да се подаци на Мапи приказују за четири територијална нивоа
(република, региони, области, јединице локалне самоуправе), представљају користан извор информација за све потенцијалне инвеститоре у Србији, као и за субјекте регионалног развоја у процесу доношења
одлука које се односе на смањивање регионалних неравномерности.
Ткани маркери за књиге, торбе за лаптоп, пасоше и мобилне телефоне, тканице, шалови, пешкири и капе, кошуље, папуче, чизме и
много других ствари, спретне руке жена Етно мреже израђују на традиционалан начин - разбојем, иглом или хеклицом. И ове године, у галерији Народне банке Србије, свечано су додељене награде ауторкама
најбољих радова у оквиру жириране изложбе рукотворина под називом „100 жена – 100 минијатура”. Ова изложба је једна од активности у
оквиру пројекта „Запошљавање у руралним подручјима”, који финансира Европска унија, а реализује Етно мрежа. Изложбу су подржали и
Национална агенција за регионални развој и Секретаријат за привреду Града Београда. Идеја Етно мреже је да изложба, која се одржава
по други пут, постане традиционална, а главни циљ је оснаживање
удружења произвођача рукотворина у партнерским општинама источне Србије, подстицање њихове креативности и подршка (само)запошљавању жена из руралних, мање развијених предела.

В.Пауновић
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Технолошке иновације у Србији

МАШИНА ЗА БРАЊЕ
ВОЋА И ПРОФИТА

У такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији учествовало је више од 100 пријављених
иновација. Жири је у финалном такмичењу одлучио да од шест иновација најбоља буде „Берач“. Следе
„Феникс“, „Строубери енерџи“ (Strawberry enerqy) „Едумат“, „Тресачи“ и „Соларис“

И

нтернационални жири је међу шест најбољих, који су
се пласирали у финално такмичење, за најбољу технолошку иновацију Србије у 2011. години прогласио
иновацију „Берач“. Ову иновацију је изумела новосадска трочлана екипа, коју су представљали Србобран
Петровић, Мирко Урошевић и Милан Дојчиновић.
Прва машина коју је инжењер Србобран Петровић направио
је тресач воћа. До сада их је продао око 50, и то по целом свету.
Машина кошта 13.000 евра, док је слична инострана десетоструко скупља. Петровић није имао никакву финансијску помоћ, ни
од већих фирми, ни од банака, ни од државе, па је новац зарађен
од претходног изума уложио у нови развојни пројекат.
„Гледали смо комшије малинаре како муку муче са берачима. Не могу да их нађу у сезони, на крају и кад их нађу они су скупи“, каже Петровић. „За развој ових машина уложили смо много
труда и много новца, али и много времена, чак три године. Да
смо имали кредитну подршку банака, могли смо то много раније
да завршимо и да већ кренемо у серијску производњу комбајна“,
рекао је Петровић.

Цена комбајна још није утврђена, али вероватно неће коштати више од 40.000 евра. Машина је лако покретљива и мања, тако
да уколико се у овогодишњој берби покаже као добра, моћи ће да
се крене у серијску производњу. Петровић наводи као могућност
и изнајмљивање машине. „Најам машина произвођачи ће плаћати у роду, по врло повољним условима“, додаје он.
Реч је о вишефункцијској машини – комбајну за брање бобичастог воћа (малина, купина, брусница...), затим за прочишћавање воћа и пуњење амбалаже. То је иновација која решава
техничке проблеме брања са високим степеном физичког очувања воћа, са ефикасном манипулацијом и исплативим укупним
процесом. До сада се бобичасто воће брало углавном ручно. У
свету се машинско брање користи пет до 10 одсто, на великим
плантажним пољима. У Србији, примера ради, има 15.000 хектара малина. Појавом ове машина почиње да се размишља о организовању услуга машинског брања и праве се први плантажни
расади већих површина.
Србија је и до сада била међу водећим произвођачима малина у свету и управо је ова воћка један од најјачих српских брендова. Због географског положаја и климатских услова наше земље
српска малина поседује изузетан квалитет који је чине јединственом у свету.
СМЦ

Предности новог комбајна:

„Таква решења постоје у свету, али проблеми су одувек били
то што је инострана механизација много скупља и суштински никад није прилагођена српским произвођачима. Конкретно, када
је реч о берачу малина, односно купина, иностране машине не
могу да иду низбрдо и да се завлаче на плантаже овог воћа које се
у Србији налазе на невероватним местима. Осим тога, инострана
механизација је скупа. Слична оваква холандска машина кошта
око 130.000 евра“, додаје Петровић.

- Мали габарити машине: за разлику од светских решења, која
захтевају међуредно растојање између врста од 3м, овај комбајн може радити и у растојању од 2м, чиме се добија 30%
више приноса малине по јединици површине.
- Због својих мањих габарита комбајну је потребно мање простора за прелазак из једне у другу врсту засада.
- Ширина од 2,7м омогућава комбајну да буде самостални
учесник у саобраћају (за остала решења је потребно возило у
пратњи).
- Ниска цена: једноставна решења, па и чињеница да је тежак
само 3т, чине да његова цена на тржишту буде 50% нижа од
других страних произвођача комбајна.
- Берач малина и купина је еколошки чиста машина, јер за погон има мотор на ТН гас.
- Комбајн значајно може да унапреди пољопривредну производњу и извоз малина из Србије и тиме побољша нашу позицију на светском тржишту.
- На производњи комбајна ангажоване су бројне фирме из
Србије, чиме се активира индустријска производња у нашој
земљи.

Пројекaт „Друга шанса’’

стални Посао и веЋа Плата
Славко Петровић (29) један је од преко две хиљаде одраслих у Србији који су ове школске године,
захваљујући донацији Европске уније, искористили „Другу шансу“ да заврше основно образовање

О

вај Крагујевчанин редовно школовање прекинуо је у
седмом разреду основне школе, пожуривши да, услед
лоше материјалне ситуације, пронађе посао који ће му
омогућити боље услове за живот. За последњих шеснаест година променио је већ 8 заната. Радио је као вулканизер, аутомеханичар, виљушкариста, машиниста, висински
радник, варилац, таксиста, па и електричар. Основна мотивација
да искористи „Другу шансу“ била је што без дипломе на истим
пословима зарађује мање од колега са завршеном школом, а нада
се и да ће му диплома помоћи да пронађе стално запослење.
Европска унија и Министарство просвете и науке омогућавају му то управо кроз пројекат „Друга шанса“, који финансира ЕУ
са 4 милиона евра. Ове године Славко је уписао трећи, завршни
циклус наставе, у оквиру којег ће за годину дана завршити 7. и 8.
разред и стручну обуку у трајању од три месеца. У јуну месецу
Славко ће добити две дипломе, које ће бити уписане у његову радну књижицу - једна за завршено основно образовање, а друга је
сертификат о стручној обучености. Поред наведених 8 заната које
има у рукама, Славко је прихватио да прође бесплатну стручну
обуку за помоћног кувара, која му је понуђена у „Другој шанси“.

Примерено потребама одраслих
Циљ пројекта је успостављање система за функционално
основношколско образовање одраслих који су напустили школовање пре стицања прве квалификације и/или функционалне
писмености. Другим речима, пројекат ће обезбедити системска
решења за укључивање одраслих у процес основног образовања, пружајући им шансу да заврше своје започето основно
образовање и да наставе даље школовање у средњем образовању, било кроз систем континуираног обучавања за потребе
тржишта рада или кроз систем средњег образовања по програмима који су примерени потребама одраслих.

Наставу похађа у основној школи „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу. Часови се одржавају четири пута недељно, у
вечерњим часовима, па га школа не омета да тражи бољи посао
или да ради. Најкориснији су му часови математике, јер се, како
каже, подсећа ствари које није разумео у ранијем добу, а часови
енглеског ће му помоћи да посао потражи и у страним фирмама.
- У почетку, пријатељи су ме задиркивали што се враћам у
основну школу, али кад су видели да сам упоран, почели су да ме
подржавају. Ништа ми није тешко, живот ми се променио, упознао
сам нове људе, сваки дан сазнајем нешто ново. Осећам се добро,
јер сам урадио нешто конкретно да побољшам услове за живот.
Имам наду, а имам и вољу да наставим са школовањем и после
„Друге шансе“. Ни за факултет није касно - каже Славко Петровић.

Програм функционалног основног образовања за одрасле
„Друга шанса“ реализује се у 80 основних школа широм Србије.
У сарадњи са Националном службом за запошљавање, ускоро се
пројекту прикључују и средње стручне школе, у којима ће се од
марта месеца реализовати програми стручних обука за полазнике завршног трећег циклуса. Очекује се да ће ове школске године
око 650 одраслих завршити једну од 50 понуђених стручних обука, а самим тим и основно образовање.
Пројекат „Друга шанса“ - развој система функционалног основног образовања одраслих, у Србији реализује GOPA Consultants
у конзорцијуму са DVV-international i EAEA (European Association
for Adult Education).
Центар за информисање

Ускоро и системско решење
Након огледне реализације, чији је завршетак планиран
током школске 2012/2013. године, огледни програм функционалног основног образовања одраслих биће достављен на усвајање Националном просветном савету и Савету за стручно
образовање и образовање одраслих, након чега би требало да
буде прихваћен као системско решење. На овај начин се, између
осталог, афирмише социјална укљученост као шира друштвена потреба која захтева координацију и сарадњу већег броја
социјалних партнера, где је Министарство просвете само једна
заинтересована страна. Образовање одраслих је значајан ресурс
за модернизацију и убрзани развој Србије, а оваквим програмима се шаље јасна порука да наше друштво тежи да буде друштво
за све, да подстиче и помаже, да усклађује своје политике с реалним потребама и да не одустаје од настојања да пронађе оне
којима је подршка потребна и пружи им је.
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Препоруке Светске банке за привреду Србије

расТ УЗ УбрЗанЕ рЕФормЕ
Једини начин да се Србија брже развија и ствара
више радних места је повећање продуктивности
и извоза, посебно пољопривредних производа.
Потребно је и више улагања у секторе високе
технологије, доживотно учење, преносива знања,
ускостручна знања, као и у специфичне програме
едукације за младе
Највећи део својих производа Србија пласира на тржиште
земаља ЕУ и Цефта региона. Половина вредности извоза у ЕУ односи се на Италију, Немачку и Румунију. Иако је у 2011. години
извоз повећан на око 22 одсто, половина тих прихода остварена је
пласманом полупроизвода. То значи да се укупан извоз ослања
на мањи број производа и тржишта. Због тога је неопходна промена структуре производње и извоза. Промена извозне понуде,
у оквиру које ће се у иностранство уместо сировина пласирати
готови производи, могла би да донесе и већи профит, а осим тога
за раст вредности извоза, уз диверсификацију понуде и тражње,
потребно је и повећање конкурентности привреде. У остварењу
тог циља значајну улогу могу имати већи подстицаји за улагање
у секторе високе технологије, што ће омогућити и бржи укупан
економски развој.
Најновије пројекције Светске банке о смањењу раста светске
привреде са 3,6 на 2,5 одсто у 2012. години и упозорење да би
други талас кризе могао да има погубније последице на глобалну економију него први, најављују тешку годину. Када је реч о
Србији, стручњаци Светске банке сматрају да је за бржи излазак
из кризе, осим смањења буџетског дефицита и смањења јавног
дуга, неопходно успоставити модел раста заснован на извозу и
убрзати структурне реформе.

одговорно фискално управљање
Како оцењују стручњаци Светске банке, решавање проблема
високог буџетског дефицита, као и јавног дуга, чији је ниво у претходном периоду битно повећан, захтевају одговорно фискално
управљање, што ће бити главни задатак како актуелне, тако и
нове владе у овој години. Убрзање структурних реформи треба
да омогући унапређење пословног окружења, а део тог процеса
је и стварање квалитетнијег тржишта радне снаге. Нови модел
привредног раста, заснован на подстицању извозно оријентисаних сектора, неопходан је како би се омогућило оживљавање производње и повећање запослености. Највећи потенцијал за извоз
имају металски сектор, аутомобилска индустрија и производња
пољопривредних и прехрамбених производа. Посебан акценат,
како сматрају представници Светске банке, треба ставити на аграр, који би могао бити кључни покретач српског извоза у будућности, јер поседује огроман потенцијал, који није у довољној мери
искоришћен.

Бесплатна публикација о запошљавању

одржавање микороекономске стабилности
У Привредној комори Србије сматрају да је Србија први талас
економске кризе пребродила захваљујући чињеници да је годинама пре тога имала висок раст бруто друштвеног производа и
извоза, релативну стабилност курса и цена, као и прилично добар прилив директних страних инвестиција. Због глобалне нестабилности општи економски параметри су се погоршали, тако
да нови талас кризе српска привреда дочекује у знатно неповољнијим околностима. Повећана је неликвидност предузећа, извори
финансирања су скупљи и теже доступни, а дошло је и до пада
тражње у иностранству. Због тога привредници очекују да мере
владе буду усмерене на одржање макроекономске стабилности,
постицање инвестирања и фискално растерећење привреде. Такође, неопходна је промена структуре индустријске производње
и извоза, као и унапређење конкурентности привреде.
СМЦ
(Извор података: Међународни радио Србије)

Препоруке
У области пољопривреде, од које се очекује да одигра кључну улогу у расту извоза, Србија има неостварене потенцијале,
рекао је Лу Брефор, директор Канцеларије Светске банке у Београду, на недавно одржаној седници Одбора за економске односе са иностранством, јер су приноси ниски, а извозна вредност по
хектару испод компаративних земаља.
У вези са проблемом високе незапослености, где је мање
од 40 одсто радно способне популације запослено, док је око 45
одсто ван тржишта рада, Брефор је нагласио потребу већег улагања у доживотно учење, преносива знања, ускостручна знања,
као и у специфичне програме едукације за младе, средовечне
и слично. У вези са сектором енергије, Брефор је констатовао да
је у Србији систем стар и да се ускоро можемо суочити са недостатком електричне енергије из сопствених извора. Привреда
троши двоструко више енергије него компаративне земље, па је
неопходно да се реформе у том сектору убрзају. Међу препорукама је и укључивање инвестиција из приватног сектора, које би
требало да чине три четвртине укупно потребних инвестиција.
Једини начин да се Србија брже развија је да ствара више
радних места кроз већу продуктивност и извоз. То није лако, нарочито у садашњем окружењу, али друге земље су то урадиле.
„Фокусирајте се на вештине, енергију, коришћење земљишта и
олакшице у трговини“, рекао је Брефор, а у вези са фискалном ситуацијом сугерисао је прво предузимање јефтинијих реформи,
међу којима је завршетак имплементације „Гиљотине прописа“.
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Регистар мера и подстицаја регионалног развоја

СВЕ НА

ЈЕДНОМ МЕСТУ

Јединствена база података о предузетим мерама и подстицајима садржи податке 11
министарстава и институција, са циљем да се обједине информације о улагањима у развој
локалних заједница. Доступни су подаци о улагањима током протекле 4 године, као и о текућим
активностима, који омогућавају целовитије праћење, компаративну анализу и даље планирање

П

отпредседница Владе Републике Србије Верица Калановић, директор Агенције за привредне регистре
Звонко Обрадовић и државни секретар за регионални
развој Драгијана Радоњић Петровић, представили су
протекле недеље Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја. Регистар на једном месту обједињује податке
из девет државних институција и донаторских фондова, који додељују средства за подстицање регионалног развоја. Својеврсна
електронска база података и интерактивна мапа Србије су већ
доступне корисницима на порталу Агенције за привредне регистре. На представљању су учествовали и представници министарстава, агенција и фондова који учествују у овом државном
пројекту, међу којима и Национална служба за запошљавање.

економске миграције – наша
свакодневница
„Србија је земља великих регионалних разлика, што је за
земљу која тежи уједињењу са ЕУ недопустиво. То за последицу
има и велике диспаритете у примањима, степену запослености
и квалитету живота. Економске миграције су постале део наше
свакодневнице и неке територије се полако празне. Ову проблематичну чињеницу најбоље илуструју резултати пописа са краја
прошле године, који показују да свега неколико градова – Београд, Нови Сад и Нови Пазар имају повећање броја становника,
због економске миграције“, констатовала је потпредседница
Владе Србије Верица Калановић, додајући да смо сведоци честих
тврдњи да се држава веома мало брине о појединим подручјима
и коментара да се у једну општину не улаже ништа, а у суседну
много.
„Нису задовољавајући ни резултати свих мера које је Влада,
кроз преко 100.000 пројеката, предузела у протекле три године,
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како би допринела равномернијем развоју, а у које је уложила 6,7
милијарди динара. Зато смо и покренули овај пројекат, који омогућава једноставан приступ обједињеним подацима о укупним
улагањима са било ког нивоа власти или из донација, усмереним
у развој региона, области и локалних заједница на територији Републике Србије“, нагласила је Верица Калановић. Она је истакла
да ће Регистар допринети транспарентности података, бољој координацији институција у реализацији пројеката и усмеравању
средстава.
„Не смемо дозволити да се грађани питају да ли је тај новац
потрошен на прави начин. Такође, ако, на пример, СИЕПА подржи неку инвестицију, то ће бити сигнал установама везаним за
инфраструктуру да се прикључе, али и за Националну службу
за запошљавање да у неком другом крају у Србији створи нове
прилике“, рекла је Калановићева и нагласила да је основни циљ
овог захтевног пројекта мерење ефеката предузетих мера, како
би се направила боља стратегија за даље деловање.
Обједињујући улагања у развој локалних заједница, уз
подршку информационог система и свеобухватног софтверског
програма, Регистар пружа основ за вођење политике уравнотеженог регионалног развоја.
„Агенција за привредне регистре пуни ову јединствену електронску база података информацијама из надлежних институција, а податке тренутно уносе Министарство економије и регионалног развоја, Министарство пољопривреде, Министарство
финансија, Фонд за развој Србије, Национална служба за запошљавање, Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА), Национална агенција за регионални развој (НАРР), Агенција
за осигурање и финансирање извоза (АОФИ) и Канцеларија за
европске интеграције (SEIO). Подаци се стално ажурирају и учесници су у могућности да изврше интерно претраживање и сами
унесу измене. Број институција које су укључене у овај пројекат
стално расте и до маја ове године ћемо имати још седам институција које су од кључног значаја за бољи регионални развој у
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Србији“, рекао је Звонко Обрадовић, директор Агенције за привредне регистре. Он је нагласио да су у регистру обједињени подаци о субвенцијама, инвестицијама у инфраструктуру, старт ап
кредитима и донацијама, према територијалној распоређености.
Ради добијања свеобухватније слике регионалног развоја, Агенција на једном месту објављује и податке о броју становника и (не)
запосленима, структури, финансијским перформансама, задужености и неликвидности привреде, према територијалној распоређености (на нивоу републике, региона, области и општине).
„Заинтересованима су доступни подаци о улагањима од
2008. године до данас. Оно показују да се 31% средстава за регионални развој обезбеђује из буџета РС, 41% су бесповратна средстава из развојних програма Европске уније, док је релативно
мали проценат из претприступних фондова и од донатора“, рекао
је Обрадовић.
Мапа Регистра се ажурира сваког 20. у месецу, за претходни
месец, и то подацима из институција које су задужене за унос
података о реализованим подстицајима регионалног развоја, као
и подацима преузетим од других регистара Агенције и других
државних организација.

целовито праћење и компаративна анализа
Регистар је урађен како би допринео друштвено-економском
регионалном развоју, односно изградњи или обнови комуналне,
економске, еколошке, енергетске, социјалне и друге инфраструктуре, изградње и јачања институција, људских ресурса, развоја
привредних друштава и предузетништва, подстицању научноистраживачког рада. Државни секретар Министарства економије
и регионалног развоја Драгијана Радоњић Петровић истакла је
да је Регистар мера и подстицаја значајан, јер ће од сада информације о улагањима бити јавно доступне, уз праћење њихових
ефеката.
„Подаци до којих смо дошли омогућавају целовитије
праћење и компаративну анализу, ради даљег планирања и улагања у развијање одређених региона, са циљем коначног смањивања регионалних диспаритета и повећања регионалне конкурентности. Ово је жив пројекат, који ће имати све више учесника.
Од виталног је значаја и за нови Национални план регионалног

развоја, који је у изради, и представљаће десетогодишњу стратегију развоја, а радиће се и петогодишњи план“, истакла је Драгијана Радоњић Петровић и указала да ће следећи задатак бити
израда методологије о вредновању улагања и подстицаја. Према
Националном извештају о социјалном укључивању и смањењу
сиромаштва Владе Србије, од 150 општина у Србији трећина улази у групу изразито неразвијених, а однос између највише и најмање развијене општине је 10:1.
„Циљ је да се у наредним годинама смањује број неразвијенијих општина. Не можете применити исте мере и механизме у
свим крајевима Србије“, рекла је Драгијана Петровић.
Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја омогућиће једноставан приступ обједињеним јавним подацима о
укупним улагањима из државних институција и донаторских
фондова, усмереним у развој региона и локалних заједница на територији Србије. Имајући у виду да се подаци на Мапи Регистра
приказују за четири територијална нивоа (република, региони,
области, јединице локалне самоуправе), представљају користан
извор информација за све потенцијалне инвеститоре у Србији,
као и за субјекте регионалног развоја у процесу доношења одлука које се односе на смањивање регионалних неравномерности.
Како је истакнуто на конференцији, подаци за Косово и Метохију
дати су кроз збирне податке за Републику Србију.
А.Бачевић

У потрази за бољим животом
Због великих регионалних разлика, у Србији око 150.000
људи годишње мења место боравка, многи у потрази за бољим
животом. Субвенционисањем нових радних места у пасивним
крајевима, могуће је превазићи разлике, сматрају економисти.
Становник Новог Београда прошле године месечно је просечно зарађивао око 58.000 динара. Становник Гаџин Хана готово три пута мање. У стварању бруто друштвеног производа београдски регион учествује са 40 одсто, следи регион Војводине са
26 процената. Шумадија и западна Србија по тим параметрима
су дупло лошије од Београда, а јужна и источна Србија три пута
лошије.
Ивица Ежденци, директор Националне агенције за регионални развој, очекује да у марту буде готов Нацрт националног
плана регионалног развоја, а да га до краја године, у форми закона, донесе Скупштина Србије.
„То је кровни документ који ће се касније разрађивати у
регионалне развојне стратегије и програме финансирања приоритета који треба да доведу до промене слике регионалних
разлика развијености и неједнакости у Србији“, каже Ежденци.
Што је земља ближа чланству Европској унији и у првој години од приступања регионалне разлике се повећавају, да би се
касније постепено смањивале због коришћења новца из европских фондова, показују истраживања.
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Емоционално интелигентни - најбоље колеге

ДОБАР
ТИМ
ГАРАНТУЈЕ
УСПЕХ

Да ли је тимски рад увек могућ? Како уклопити различите карактере и визије посла?

Ш

та је најважније за успех у послу? Већина ће одмах рећи да су то стручно знање, интелигенција и
радно искуство. Донедавно су наведени критеријуми били кључни у бирању кадрова, али је пракса
последњих деценија показала да људи широког
знања, изузетних интелектуалних способности и дугогодишњег
радног искуства нису нужно добри и квалитетни сарадници.
Често им недостаје способност тимског рада - интеграције у
групу, која је, судећи по истраживањима, постала пресудна да би
посао добро функционисао. Да би тако нешто било могуће, неопходно је да су искусни и мотивисани запослени на правим позицијама. Они који праве тимове знају колико је то тешко и да је, без
обзира на тежину посла и околности, добар тим једина гаранција
успеха. Шта је потребно да би се он саставио? Које критеријуме
избор треба да задовољи?

карактеристике чланова успешног тима
Психолози тврде да су главне карактеристике чланова успешног тима комуникацијске вештине, које поред разговора и
договора подразумевају и активно слушање и успешно преношење порука, затим прилагодљивост, односно способност да се
позитивно и креативно реагује и на пословне неуспехе и препреке, самоконтрола, тј. самопоуздање, мотивација за рад и лична
жеља да се напредује и мотивишу сарадници, адекватно интелектуално функционисање, делотворност у групи...
Све ове карактеристике упућују на различите аспекте тзв.
емоционалне интелигенције, која је кључ тимског рада, а самим
тим и успеха у послу. Да ли је тимски рад увек могућ? Како уклопити различите карактере и визије посла? По којим критеријумима послодавци треба да саставе најбољи тим, прави избор који ће
функционисати без обзира на све препреке?
Психолози тврде да су процене на које кандидати одлазе пре
него што добију посао прилично добра провера, иако не стопроцентна гаранција да ће све функционисати. Због тога све више
послодаваца кандидате подвргава психолошким тестовима, који
углавном испитују степен емоционалне интелигенције.

Добар баланс
Стручњаци тврде да тим треба да се саставља у односу на
делатност којом ће се група бавити. Истраживања показују да,
и поред равноправности полова, ипак постоје тимови у којима
боље функционишу мушкарци, односно жене. Стресна и физички
напорна занимања, као што су, на пример, ватрогасци, полицајци
који раде на терену, радници на грађевини, ретко имају даме
у тиму, док су жене бројније у установама које се баве децом,
социјалним радом, образовањем, економијом. Ипак, изузеци
постоје, и пол никако не треба да буде критеријум у одабиру.
Најбољи је тим који идентично функционише и онда када
неко од чланова није присутан, односно тим у коме свако има
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адекватну замену, јер ако постоји макар и једна особа чије одсуство негативно утиче на функционисање тима, време је за
промене. За добар тим посебно су важни међуљудски односи, јер
уколико су они нарушени, професионалност ће сигурно трпети.
Такође, стручњаци тврде да чак и када тим годинама даје најбоље резултате, у њему треба с времена на време нешто мењати.
Сарадници би, наиме, понекад требало да замене обавезе, да се
ротирају у послу, како не би упали у рутину. Нарочито ако се баве
креативним пословима.
Мотивисаност за успех мора да постоји код свих чланова
тима. Свако у тиму мора да има потребна знања, информације,
отвореност за нова искуства, заинтересованост за рад колега. Такође, сваки члан тима мора да буде спреман да помогне колегама, јер је циљ резултат рада целог тима, никада појединца. Како
је свако од нас као личност непоновљив у комбинацији својих
вештина и способности, добро је да су у тиму различити људи, са
другачијим интересовањима. Због тога је важно поделити улоге,
односно одговорности, јер ако свако зна своја задужења и обавезе
и резултати ће бити бољи.
Тим увек мора да има вођу, неког ауторитативног, поштованог и цењеног. Чланови тима морају да имају и краткорочне и
дугорочне циљеве, да усклађено раде и договарају се око обавеза.
Ако у тиму постоји поверење, колеге ће бити ефикасније и мотивисаније. Такође, добро расположење је важно за успех, па психолози саветују – оставите и неки тренутак за смех. Дружење и добра атмосфера међу запосленима сваки посао чине пријатнијим.
Сва истраживања указују да је емоционална интелигенција
запослених најважнији параметар који ће одредити хоће ли тим
добро функционисати. Може ли се она развијати? Да ли се са њом
рађамо или је стичемо? Емоционална интелигенција подразумева две основне вештине – вештину управљања собом и вештину
сарадње са другима, а обе су кључне за успешно пословање.
Душица Вуковић (Преузето са сајта „Вечерње новости“)

Моћ емоција
Емоционална интелигенција је способност да осетимо, разумемо и успешно применимо моћ емоција као извора енергије,
информација, креативности, поверења и блискости са људима
који нас окружују, како на послу, тако и у приватном животу.
Емоционална интелигенција нам омогућава да будемо задовољнији собом и светом око себе. У развијеној емоционалној
интелигенцији све се чешће сагледава кључ ка бољем здрављу,
већем доживљају среће и блискости, постављању јасније визије
личних циљева, досезању већег успеха у послу и животу уопште,
остваривању виших циљева, осећања личног задовољства,
постизању лидерства у међуљудским односима, унапређењу
наше самосвести, учења, веће јасноће у обављању свакодневних
активности.
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“.

3. виши контролор - порески извршитељ, одсек
за наплату, одељење за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала нови сад 2, звање виши
порезник - стручни сарадник
1 извршилац

реПублика србија
министарство Финансија
Пореска уПрава
нови саД
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА, на основу члана 54 став 1
Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05...104/09), члана
169б, став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...72/09), оглашава

јавни конкурс
ЗА ПОПУњАВАњЕ ИЗВРшИлАчКИх РАдНИх
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија-Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.
II Радна места која се попуњавају:
У РЕГИОНАлНОМ ЦЕНТРУ НОВИ САд

1. Порески инспектор 1 канцеларијске контроле,
експозитура бач, звање порески инспектор 1
1 извршилац
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.

УСЛОВИ: ССС - друштвеног, природног или техничког смера, радно искуство
у струци најмање 3 године, државни стручни испит, оспособљеност за рад на
рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона
о извршном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и
пореских материјално правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним радом на рачунару.
Место рада: Нови Сад.

4. Послови пријема и уноса пријава 1, одсек за
пореско рачуноводство, одељење за наплату и
пореско рачуноводство, Филијала суботица, звање
порески контролор
1 извршилац

УСЛОВИ: ССС - друштвеног, природног или техничког смера, радно искуство у
струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, оспособљеност
за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на рачунару
(Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним радом на
рачунару.
Место рада: Суботица.

5. Послови пријема и уноса пријава 1, експозитура
ада, звање порески контролор
1 извршилац

УСЛОВИ: ССС - друштвеног, природног или техничког смера, радно искуство у
струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, оспособљеност
за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на рачунару
(Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним радом на
рачунару.
Место рада: Ада.

6. виши порески извршитељ, одсек за наплату,
одељење за наплату и пореско рачуноводство,
Филијала зрењанин, звање виши порезник - стручни
сарадник

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално
правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на
рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним
радом на рачунару.

1 извршилац

Место рада: Бач.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона
о извршном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и
пореских материјално правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним радом на рачунару.

2. Послови пријема и уноса пријава 1, група за
пореско рачуноводство, одсек за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала врбас, звање порески
контролор
1 извршилац
УСЛОВИ: ССС - друштвеног, природног или техничког смера, радно искуство у
струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, оспособљеност
за рад на рачунару.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама првог
степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3
године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Зрењанин.

7. Порески инспектор 2 канцеларијске контроле,
одсек за канцеларијску контролу, одељење за
канцеларијску контролу, Филијала зрењанин, звање
порески инспектор II
1 извршилац

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на рачунару
(Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним радом на
рачунару.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; радно искуство
у струци од најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Врбас.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Зако-
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на о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално
правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на
рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним
радом на рачунару.

12. аналитичко-порески послови канцеларијске
контроле, одсек за канцеларијску контролу,
одељење за контролу, Филијала бачка Паланка,
звање млађи порески инспектор

Место рада: Зрењанин.

1 извршилац

8. Порески инспектор 1 теренске контроле, група
за теренску контролу, одсек за теренску контролу,
Филијала сента, звање порески инспектор I

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од 1 године, оспособљеност за рад на рачунару.

1 извршилац

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално
правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на
рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним
радом на рачунару.
Место рада: Сента.

9. руководилац групе, групе за пореско
рачуноводство, одсек за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала сента, звање порески
инспектор I
1 извршилац

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално
правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на
рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним
радом на рачунару.
Место рада: Сента.

10. Порески инспектор 1 канцеларијске контроле,
група за канцеларијску контролу, одсек за
контролу, Филијала ковин, звање порески
инспектор 1
1 извршилац

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално
правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на
рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним
радом на рачунару.
Место рада: Ковин.

11. Послови пријема и уноса пријава 1, експозитура
србобран, звање порески контролор
1 извршилац

УСЛОВИ: ССС - друштвеног, природног или техничког смера, радно иску ство
у струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, оспособљеност
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално
правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на
рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним
радом на рачунару.
Место рада: Бачка Паланка.

13. Порески инспектор 2 теренске контроле, одсек
за теренску контролу, одељење за контролу,
Филијала бачка Паланка, звање порески инспектор
II
1 извршилац

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално
правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на
рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним
радом на рачунару.
Место рада: Бачка Паланка.

14. виши порезник - стручни сарадник у
канцеларијској контроли, одсек за канцеларијску
контролу, одељење за контролу, Филијала стара
Пазова, звање виши порезник-стручни сарадник
1 извршилац

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, оспособљеност за
рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално
правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на
рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним
радом на рачунару.
Место рада: Стара Пазова.

15. Порески инспектор 1 канцеларијске контроле,
одсек за канцеларијску контролу, одељење за
канцеларијску контролу, Филијала Панчево, звање
порески инспектор 1
2 извршиоца

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, зна ње и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на рачунару
(Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним радом на
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално
правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на
рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним
радом на рачунару.

Место рада: Србобран.

Место рада: Панчево.
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16. административни послови радних односа 1,
група за људске и материјалне ресурсе, Филијала
нови сад 1, звање порески референт
2 извршиоца

УСЛОВИ: ССС - друштвеног, природног или техничког смера, радно искуство у
струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, оспособљеност
за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона
о раду и Закона о пореском поступку и пореској администрацији - провераваће
се путем тестова; оспособљеност за рад на рачунару (Windows XP, Word 2003 i
Excel 2003) - провераваће се практичним радом на рачунару.
Место рада: Нови Сад.

17. Порески инспектор наплате 1, одсек за наплату,
одељење за наплату и пореско рачуноводство,
Филијала нови сад 1, звање порески инспектор 1
1 извршилац

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона
о извршном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и
пореских материјално правних прописа - провераваће се путем тестова; оспособљеност за рад на рачунару (Windows XP, Word 2003 i Excel 2003) - провераваће се практичним радом на рачунару.
Место рада: Нови Сад.
III Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија-Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, 21000
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „За јавни конкурс“.
IV Лице задужено за давање обавештења:
Зоран Пејовић, број тел. 021/4874-433.
Зорица Томовић, број тел. 021/457-066.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
НАПОМЕНЕ:
За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време. Писмену проверу стручне оспособљености, знања и вештина, положили су кандидати који
реше тестове са више од 50% тачних одговора. Усмени разговор обавиће се са
првих 5 кандидата који на тестовима постигну најбоље резултате. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати
који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве за свако
радно место у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене
пријаве биће одбачене.
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Администрација и управа / Трговина и услуге

Администрација
и управа

спрему; да 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; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о
систематизацији радних места у органу.

уверење); прописана стручна спрема (кандидат прилаже оверену копију дипломе); да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора у трајању
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државним
органима, као и да се против њега не води кривични
поступак за дело које се гони по службеној дужности
(кандидат прилаже уверење из казнене евиденције
Полицијске станице по месту пребивалишта и уверење из Основног и Вишег суда по месту пребивалишта). Пријаве са доказима о испуњености услова
доставити Општинској управи Бољевац, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Краг УјЕвац
оПштинска уПрава оПштине
тоПола
34310 Топола
Булевар Краља Александра I бр. 9
тел. 034/811-008 лок.122 или 118

Дипломирани економиста –
приправник
на одређено време 12 месеци

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
економиста. да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државним органима; да има држављанство Републике Србије; да је
пунолетан и да има општу здравствену способност.
Пријаве са доказима о испуњености услова огласа
подносе се начелнику Општинске управе општине
Топола на горенаведену адресу.

нови паЗар
ПоништеЊе огласа
граД нови Пазар
граДска уПрава за изворне и
Поверене Послове

Трговина и услуге

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

изДаваЧка куЋа
„Прометеј“ Доо нови саД

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

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11

аквизитер

пироТ

за рад у Нишу (терен), на одређено време
2 извршиоца

центар за социјални раД
оПштине бабушница

УСлОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању (предност - комерцијални техничар). Контакт
са послодавцем на е-mail: predrag.k@prometej.cо.rs и
на број тел. 062/575-059. Рок за пријаву: 31.03.2012.
године.

18330 Бабушница, Саше Ивковића 26
тел. 010/385-260

управно-правни пословиприправник

КрУшЕвац

на одређено време од годину дана

исПравка огласа
граДска уПрава граДа
крушевца
37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Обука за
Оглас
објављен 25.01.2012. године у публиактивно
кацији „Послови“, за радно место: извршилац тражење
за послове маркетинга, Група за локални
економски развој у Одсеку за финансије, припосла
вреду
и екологију, мења се у делу услова, где

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, да је кандидат држављанин Републике
Србије, да има одговарајућу здравствену способност,
да није осуђиван нити под истрагом за кривична
дела која га чине неподобним за обављање наведених послова. Кандидати морају да испуњавају и
опште услове из чл. 24 и 47 Закона о раду. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Друштвена одговорност

PaSSaGE GROUP D.O.O.
PaSSaGE ŠTaMPaRIJa

УСлОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
оргинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном основном образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да
кандидат није под истрагом и да се против њега
Порески инспектор теренске
Национална
служба
не води кривични
поступак (наведена уверења не
контроле
бити старија од 6 месеци). Вршилац функције
засмеју
запошљавање
преседника суда или лице које он овласти обавиће
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски или
разговор са пријављеним кандидатима. О датуму и
правни факултет; радно искуство 12 месеци; половремену разговора кандидати ће бити обавештени
жен стручни испит за рад у органима државне упрателефонским путем на контакт телефон који су дужве; познавање рада на рачунару.
ни да наведу у пријави. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања у публикацији „ПослоПорески контролор у одељењу за
ви“. лице за контакт Маја Филић, број телефона:
утврђивање, наплату и контролу
026/226-666. Неблаговремене или непотпуне пријаве
јавних прихода
биће одбачене.

Програми
приправништва –
ЗајЕчар
знање у пракси

УСлОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа
или гимназија; радно искуство 12 месеци; положен
стручни испит за рад у органима државне управе;
познавање рада на рачунару.

Послови локалног економског
развоја у одељењу за привреду и
локални економски развој

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски или
правни факултет; радно искуство 2 године; положен
оналнастручни
служба
испит за рад у органима државне управе;
познавање рада на рачунару.

апошљавање

ОСТАлО: Услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима - да је лице држављанин
Републике Србије; да је пунолетно; да има општу
здравствену способност; да има прописану стручну

Национална служба

спремачица

смЕдЕрЕво

18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/809-006

се не чека,
се тражи

туризмолог

виши суД у смеДереву

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

11300 Смедерево, Трг Републике 2
тел. 026/226-666

оПштинска уПрава
оПштине алексинац

26000 Панчево, Браће Јовановића 25
тел. 066/333-940
e-mail: astra@panet.rs

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за туризамзаи запошљавање
угоститељство и дипломирани туризмолог, организатор угоститељскохотелијерског пословања, организатор туристичког
пословања; радно искуство 36 месеци; знање рада
на рачунару (основна информатичка обука Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook). Трајање конкурса је 7
дана од дана објављивања. Особа за контакт: Софија
Пинку Крстић.

стоји: виша политичка школа, а треба да стоји:
виша политехничка школа. У осталом делу
оглас се не мења.

ниш

OD „BENVENUTI“ PaNČEVO

оПштина бољевац
оПштинска уПрава

19370 Бољевац, Краља Александра 12
тел. 030/63-413

Дипломирани правник-приправник

Шанса за
УСлОВИ:
Висока стручна спрема-правни факултетмладе
VII/1 степен, држављанство Републике Србије (канза рад у Општинској управи Бољевац, на
одређено време од 1 године

дидат прилаже уверење о држављанству); општа
здравствена способност (кандидат прилаже лекарско

вни центри
Бесплатнапубликација
публикацијаоозапошљавању
запошљавању
НСЗ Бесплатна

26000 Панчево, Милоша Обреновића 12
e-mail: office@yutef.com

руководилац штампарије
УСлОВИ: пожељна средња стручна спрема - графички смер, обавезно радно искуство од најмање
5 година на пословима офсет штампе, кандидат не
старији од 40 година, комуникативност и спремност
на тимски рад, развијен осећај одговорности, пробни
рад је обавезан.

Помоћник на офсет машини
УСлОВИ: пожељно искуство на пословима офсет
штампе, кандидат не старији од 40 година, комуникативност, спремност за стицање нових знања и тимски рад, развијен осећај одговорности, пробни рад је
обавезан. Пријаве слати на горенаведену адресу или
мејлом, са назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отворен до попуне.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Трговина и услуге

агенција за застуПаЊе у
осигураЊу „CONSUL“
21000 Нови Сад, Змај Јовина 26
e-mail: agencija.consul@gmail.com
тел. 064/1168-011

заступник у осигурању

на одређено време 10 месеци
3 извршиоца
УСлОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; положен возачки испит „Б“ категорије. Пробни
рад 1 месец.

„криваја“ Доо

24341 Криваја, Николе Тесле 7
тел. 024/724-005

комерцијални референт

на одређено време 12 месеци
УСлОВИ: IV, VI или VII степен, средња, виша или висока стручна спрема, добро познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, енглески језиксредњи ниво, мађарски језик-средњи ниво, пожељно
радно искуство у комерцијали. Рок за пријављивање
је 10 дана. Пријаве кандидата на број телефона:
024/724-005. Особа за контакт: Ивана Рашковић.

аD ZEPTER INTERNaCIONaL

11000 Београд, Булевар Михајла Пупина 117
тел. 063/537-419

комерцијалиста на терену
уговор о делу
3 извршиоца

УСлОВИ: IV, V, VI степен стручне спреме, економски, трговачки, медицински смер; познавање рада
на рачунару (МS Оffice, Интернет); возачка дозвола „Б“ категорије; предност је искуство у продаји;
могућност запошљавања на неодређено време. Рок
за пријаву је 60 дана.

штамПарија „Фото око“

саветник у продаји осигурања

на територијима Београда, Новог Сада и
Шапца
више извршилаца
Страст за сигурност: Ваш посао
Разумете потребе људи и желите да их испуните?
Желите да Ваш ентузијазам преточите у професију?
Као саветник у продаји осигурања Ви ћете бити веза
између нас и наших клијената: захваљујући Вама,
бићемо у могућности да задовољимо потребе клијената и саградимо однос поверења.
Успети уз сигурност: Ваш профил
- Способни сте да успоставите и одржавате пословне
односе на високом нивоу захваљујући Вашој доступности и посвећености.
- Спознајете важност напредовања и знате да себи
поставите амбициозне циљеве како бисте освојили
тржиште. дајете значај развоју и очувању поверења
Ваших клијената.
- Имате искуство или предиспозиције у пружању
услуга и добро познајете локално тржиште потенцијалних клијената.
Профил радног места:
- Саветујете клијенте и продајете програме Баслер
осигурања.
- Контактирате, заказујете и обављате пословне разговоре са клијентима.
- Остварујете индивидуалне продајне планове.
- Анализирате потребе клијената у Вашем региону.
- Пратите и учествујете у значајним друштвеним
активностима и стварате добре пословне односе са
угледним људима у региону.
- Редовно извештавате о спроведеним активностима
и постигнутим резултатима.
- Трајно се едукујете и стално се усавршавате у свим
подручјима рада.
Сигурно добар избор: доставите Ваш CV на e-mail:
posao@basler.rs. Само кандидати који уђу у ужи избор
биће контактирани. Баслер осигурања, Ресавска 29,
11000 Београд. Рок за пријем пријава је 15 дана.

„DIaS ZEUS TRaVEL“ Dоо
24000 Суботица, Корзо 15/VII
тел. 024/530-017

туристички референт

офсет машиниста

УСлОВИ: IV степен стручне спреме, туристичког,
економског смера или гимназија, енглески и мађарски језик-виши конверзацијски ниво. Заинтересовани кандидати могу да се јаве лично на дату адресу
послодавца, радним данима у времену од 11,00 до
14,00 часова или да доставе CV на e-mail: info@
diaszeustravel.rs. За детаљније информације или заказивање термина за разговор јавити се на број тел.
024/530-017. Особа за контакт: Марина Радовановић.

УСлОВИ: IV степен стручне спреме, графичког или
машинског смера; познавање рада на рачунару.
Пријаву са биографијом слати поштом или на е-mail
адресу.

аDо WIENER STaDтISCHE
оSIGURaNJE

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

агент продаје осигурања
15 извршилаца

УСлОВИ: III, IV, VI или VII степен стручне спреме,
релевантно радно искуство у продаји осигурања,
креативност и флексибилност, комуникативност и
спремност за рад у различитим ситуацијама, aктивно
коришћење МS Оffice. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

на одређено време 3 месеца

Баслер је прво швајцарско осигуравајуће друштво у
Србији. У швајцарској постоји још од 1863. године,
а на српском тржишту послује од јесени 2007. Баслер спаја осигурање и интелигентну превентиву. Као
члан Baloise групе, која броји преко 9000 запослених широм Европе, пружамо Вам партнерску климу
у иновативном радном окружењу. Рачунамо на Ваше
залагање и подстичемо Ваш таленат, како би наше
клијенте чинили сигурнијим.
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Пословођа објекта

са пробним радном до 3 месеца
10 извршилаца
УСлОВИ: IV или III степен стручне спреме, трговинског, економског или општег смера, 6 месеци радног
искуства у струци. Посебни услови: да кандидат није
осуђиван и да се не води кривични поступак, да му
није изречена мера забране бављења том делатношћу, да поседује организаторске способности.

месар

са пробним радном до 2 месеца
5 извршилаца
УСлОВИ: IV или III степен стручне спреме, КВ месар,
3 месеца радног искуства у струци.
ОСТАлО: Кандидати своје пријаве могу слати на
адресу послодавца, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Контакт телефони: 011/2404-187 и
011/2403-947.

„бриокон“

11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 132/21

графички и wеб дизајнер
УСлОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме.
Познавање Corell-a, Photoshop-a, илустрације, а
поред дизајна и познавање техника штампе. Возачка
дозвола „Б“ категорије и знање енглеског језика на
вишем нивоу. Радно искуство од 12 месеци, пожељно
и на сличним пословима (штампарија, дизајн студио).
Пробни рад у трајању од 2 месеца. Пријаве на конкурс слати у року од 8 дана од дана објављивања на
е-маил адресу: office@briokon.co.rs.

34000 Крагујевац, Милована Гушића 40
тел. 065/92-33-000
e-mail: info@erreautomatika.com

секретарица
УСлОВИ: IV степен стручне спреме, економски
техничар; добро знање рада на рачунару; знање
енглеског, а пожељно је и знање италијанског језика; са радним искуством минимум 6 месеци; старости
до 35 година живота.

Погонски електричар

„оWеN оWеN“ DOO
11000 Београд
е-mail: оffice@оwеnоwеn.rs

УСлОВИ: III степен стручне спреме, у наведеном
занимању.

комерцијалиста
на одређено време

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста; 2 године радног искуства у продаји
канцеларијског и рекламног материјала; возачка дозвола „Б“ категорије; основна информатичка обука;
енглески језик-виши или конверзацијски ниво. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

баслер осигураЊа
11000 Београд, Ресавска 29

11000 Београд, Светог Николе 43
тел. 011/2404-187, 2403-947

ERRE aUTOMaTIKa DOO

21000 Нови Сад, Богдана шупута 73
тел. 021/504-666
e-mail: аdministracija@fotoоkо.rs

2 извршиоца

сос маркети

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

ОСТАлО: Заинтересовани кандидати свој CV, треба да пошаљу, на е-маил: info@erreautomatika.com
најкасније до 29.02.2012.године.

изДаваЧка куЋа „Прометеј“ Доо
21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 063/575-669

аквизитер, за рад на подручју
града смедерева
на одређено време до годину дана
2 извршиоца

УСлОВИ: IV степен стручне спреме, пробни рад до
3 месеца, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, теренски рад. Рок за пријаву је 31.03.2012.
године. Пријаве се могу слати и путем е-маил адресе:
predrag.k@prometej.co.rs.

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

Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство
и индустрија

„Жито меДиа“ Доо

„Полукс“ Доо ПанЧево

Дипломирани инжењер хемијске
технологије-саветник за
хемикалије

одржавање хигијене продајног
простора

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

„јеДинство“ а.Д.
огранак „Делта аграра“
Апатин, Индустријска зона бб
e-mail: hr@deltaholding.rs

технолог производње

на одређено време 12 месеци (могућност
запослења на неодређено време)
Опис посла: вођење организације и контрола процеса производње садница воћа у новом расаднику по
најновијим технологијама.
УСлОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, VII
степен стручне спреме - смер воћарство или заштита биља; возачка дозвола „Б“ категорије, активни возач; основно знање рада на рачунару; знање
енглеског језика (средњи или виши ниво); пробни
рад 3 месеца; у обзир може доћи и приправник (лице
без радног искуства); предност ће имати лица са
смером воћарство. Трајање конкурса: до 15.02.2012.
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу своју
радну биографију на наведену мејл адресу.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

југословенско
реЧно броДарство аД
Београд, Кнеза Милоша број 82

Правник приправник
на одређено време

УСлОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
правник, познавање рада на рачунару, знање једног страног језика (енглеског, немачког или руског).
Пријаве ислужба
CV подносе се Југословенском речном
Национална
бродaрству, Служби за кадровске послове, на адреза запошљавање
су: Београд, Кнеза Милоша 82 или на имејл адресу:
kadrovsko@jrb.co.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Доо „завоД нуван“
Програми
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 52/4
тел. 021/442-025, 530-714
иправништва
–
технолог ДДД
на одређено време 3 месеца
нањеУСлОВИ:
у пракси
VII/1 степен стручне спреме, дипломира-

УСлОВИ: висока стручна спрема, хемијско инжењерство (дипл. инж. технологије-хемијски или неоргански смер, хемије, физичке хемије); предност имају
кандидати са положеним испитом за саветника за
хемикалије који имају радно искуство на сличним
пословима и који говоре или пишу енглески или
немачки језик; познавање рада на рачунару (МS
Оffice, Internet Еxplorer и Оutlook Еxpress); аналитички приступ раду.
Опис посла: прати важећу законску регулативу која
се односи на хемикалије и на производњу и промет
минералних ђубрива и спроводи примену истих;
израђује документацију за упис хемикалија у Регистар хемикалија (досијеи о хемикалији); учествује у
Национална
служба
примени одредби
које се односе
на класификацију,
паковање, обележавање
и
оглашавање
за запошљавање хемикалија;
израђује документацију и врши регистрацију минералних ђубрива (пријаве, декларације, упутства за
употребу); води записе који се односе на евиденцију
хемикалија; сарађује са Агенцијом за хемикалије,
Управом за заштиту биља Министарства пољопривреде и одговарајућим инспекцијама; издаје радне
налоге за производњу минералних ђубрива; прати технолошки ток производње и израђује дневне
извештаје о производњи; прати квалитет и квантитет остварене производње; прати и анализира
функционалност опреме у погону; надгледа процес
паковања-издаје налог за паковање; сарађује са
службама у развоја, одржавања, контроле и продаје;
други послови по налогу непосредног руководиоца.

руководилац физичко-техничког
обезбеђења
УСлОВИ: висока или виша стручна спрема, обавезно радно искуство на пословима руководиоца ФТО
минимум 5 година; психофизичко здравље и способност за обављање посла; старосна граница од
50 година; да лице није осуђивано и да против њега
није поднета истрага.

Опис посла: организује рад и врши систематски
надзор над радом радника обезбеђења и над обезбеђењем објекта и имовине; стара се о ефикасности
рада запослених и одговара за стање и рад одељења
ни пољопривредни инжењер, смер заштита биља,
по свим питањима која су му стављена у надлежност;
возачка дозвола „Б“ категорије, знање рада на рачудаје предлоге побољшања обезбеђености и сигурнонару, пожељна лиценца за ддд послове. Рок за
сти свих објеката; стално прати достигнућа у области
пријављивање је 30 дана.
физичког и техничког обезбеђења и предлаже мере
за унапређење ове делатности у предузећу; тако
организујује контролу уласка, изласка и кретања
GEOGIS & MaP
којим се обезбеђује стриктно извршавање свих одлуагенција за геоДетске услуге
ка у погледу доласка на посао, одласку радника са
32000 чачак, Рајићева 17
посла, као и уласка и изласка старнака; води сталтел. 063/412-994, 032/226-707
ну бригу о стручном оспособљавању радника обезe-mail: geogismap@sezampro.rs
беђења; сарађује са овлашћеним службеним лицима
органа МУП-а и другим државним органима кад год
Дипломирани инжењер геодезије
је та сарадња потребна у циљу очувања безбедности
и имовине запослених; подноси дисциплинске пријаУСлОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
ве за утврђивање
повреде радних обавеза радника
инжењер геодезије; лиценца инжењерске коморе
- и субвенције
Обуке
(за запошљавање)
обезбеђења; врши израду месечних планова рада
само ако лице има радно искуство у VII степену.
по сменама за све запослене у служби обезбеђења;
врши контролу рада радника обезбеђења и пропигеометар
сује дужности радницима обезбеђења; подноси писУСлОВИ: IV степен стручне спреме, геодетски техничар.
мени извештај о свом раду непосредно директору
предузећа; обавља друге послове по налогу непоОСТАлО: Опис посла: извршилац на пословима
средног руководиоца.
катастра непокретности подземних водова и објеката; радно искуство: небитно; смештај обезбеђен;
OСТАлО: Рок за подношење пријава је 15 дана од
возачка дозвола „Б“ категорије пожељна (није услов);
дана објављивања конкурса у публикацији „Послопознавање AutoCAD-a пожељно (није услов); радно
време - 8 сати дневно; теренски рад (више се ради у
ви“. Пријаве са потребним доказима о испуњености
канцеларији); пробни рад од 3 месеца; у обзир може
горенаведених услова доставити на горенаведену
доћи и приправник (лице без радног искуства). Конадресу или на e-mail: info@zitomedia.rs. Непотпуне
курс је отворен до попуне радних места. Заинтересои неблаговремене пријаве неће се разматрати. Биће
вани кандидати треба да се на горенаведене бројеве
телефона обрате особи за контакт: Јели Иванов.
контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Шанса за младе

Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
Бесплатна публикација о запошљавању
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
Прави људи

26000 Панчево, Проте Васе Живковића 2а
тел. 013/2301-035

на одређено време од 12 месеци, за рад у
Чачку
5 извршилаца
УСлОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
рад у сменама; пробни рад три месеца; предност
имају кандидати до 30 и преко 45 година.

руковалац машином за прање
пода
за рад у Чачку
5 извршилаца

УСлОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар и електромеханичар, рад у сменама;ноћни рад;
пробни рад три месеца; предност имају кандидати до
ЗАПОШЉАВАЊА
30 и преко 45САЈМОВИ
година.
ОСТАлО: Заинтересовани кандидати треба да се јаве
на горенаведени број телефона. Конкурс је отворен
до 10.02.2012. године.

„GORENJE HOME“ DOO ZaJEČaR
каДрови и оПшти Послови
19000 Зајечар

самостални технолог

за рад у одељењу Развој и технологија, на
одређено време
УСлОВИ: универзитетско образовање хемијског
смера, VII степен, пожељно искуство са подручја
технологије вештачких маса, односно полимера - 2
године; познавање осталих компјутерских алата (МS
Project, МS Оffice, SAP); активно знање енглеског
језика обавезно, немачког пожељно; возачки испит
„Б“ категорије; смисао за рад са људима и тимски
рад, способност преноса знања на сараднике, организационе способности. Посао пре свега обухвата: хемијске и механичке анализе сировина, смеша
и растопина; развој и увођење нових технолошких
поступака; технолошка помоћ и надзор производног
процеса; израда и уређивање технолошке, производне и друге документације. Предност у избору имаће
кандидати са познавањем технологије вештачких
маса. Од кандидата очекујемо радно искуство на подручју технологије, висок ниво стручног знања, обуку
из ЗНР (заштита на раду), добро писмено и усмено
изражавање. Са жељом да постигнемо амбициозно
задате циљеве, позивамо на сарадњу самоиницијативне, креативне, флексибилне, савесне и поуздане
сараднике који су високо мотивисани за преузимање
радних обавеза. Конкурс је намењен како лицима
која траже посао, тако и већ запосленим лицима. Са
изабраним кандидатима засноваћемо радни однос на
одређено време, са каснијом могућношћу запослења
на неодређено време. Уколико вам се наша понуда
чини занимљивом
и ако желитеслужба
да се придружите
Национална
Горење Групи, позивамо вас да нам пошаљете молбу
за
запошљавање
најкасније осам дана од дана објављивања, на e-mail:
milena.vukasinovic@gorenje.com или на горенаведену
адресу. У молби, осим кратке биографије, кратко
опишите ваша радна искуства и знања која су нарочито важна за рад у Горењу. Напишите и шта очекујете од запослења у предузећу Gorenje Home d.о.о.
Зајечар. Уз пријаву приложити доказе о образовању.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
01.02.2012. | Број 450 |
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ПД „аутотрансПорт“
Д.о.о. костолац

12208 Костолац, Николе Тесле 19

менаџер нискоградње
УСлОВИ: дипломирани грађевински инжењер са
одговарајућом лиценцом, VII степен стручне спреме, грађевински факултет; радно искуство у струци
минимум 5 година; познавање рада на рачунару;
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; познавање енглеског језика.

шеф одржавања
УСлОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен стручне спреме, машински факултет; радно
искуство у струци минимум 3 године; познавање рада
на рачунару; поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; познавање енглеског језика.
ОСТАлО: Пријаве и CV послати најкасније до
10.02.2012. године на горе наведену адресу са назнаком „за конкурс“ или на е-маил: office@autotransport.
co.rs.

Mедицина
и пољопривреда

завоД за биоциДе и
меДицинску екологију
Београд, Требевићка 16
тел. 011/355-4132

руководилац одељења за продају
ДДД услуга
УСлОВИ: VII/1 стручне спреме, пољопривредни
факултет -смер заштита биља, најмање 5 година
радног искуства на ддд пословима. Уз пријаву се
подноси биографија и докази о испуњености услова
конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија
дипломе и фотокопија радне књижице).
Опис послова: организује и руководи радом Одељење
за продају ддд услуга, усаглашава и иновира радну
документацију према процедурама система квалитета, учествује у пословима мониторинга ддд послова
у програмским активностима, учествује као предавач
у пословима континуиране медицинске едукације,
кореспонденција са средствима јавног информисања
за област ддд.

референт за основна средства
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски
факултет. Уз пријаву се подноси: биографија, докази
о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе).

Оглашава слободно радно место за рад у СР Немачкој

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, извршење радних задатака по процедурама предвиђеним системом
квалитета ИСО стандарда Завода.

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

Доктор медицине

национална слуЖба за
заПошљаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

специјалиста неуропсихијатрије/
лекар опште медицине
на специјализацији из
неуропсихијатрије
2 извршиоца

Врста радног односа: на одређено време од 2 године
(пробни рад 6 месеци), након тога могућност заснивања радног односа на неодређено време.
Опис посла: послови лекара специјалисте неуропсихијатрије.
УСлОВИ: специјалиста неурологије, специјалиста
психијатрије, специјалиста неуропсихијатрије или
лекар опште медицине на специјализацији из неурологије/психијатрије/неуропсихијатрије.
Радно
искуство: пожељно 1-2 године започете специјализације (за лекаре опште медицине).
ОСТАлО: знање немачког језика-минимум Б1 ниво,
пожељан Б2; пожељно основно знање рада на рачунару (Word, Excel); стручни испит за лекаре специјалисте.
Остали услови рада: обезбеђен смештај, исхрана
и новчани приход од 400€ до завршетка Б2 нивоа
немачког језика (најдуже 6 месеци), након тога се
заснива радни однос на 2 године са платом од 3.700€
бруто; дужина радног времена-8 часова дневно; рад
у сменама.
Потребна документација: радна биографија/CV са
фотографијом на немачком језику (са контакт подацима и подацима о траженим знањима, пожељно
је имати сертификат/уверење о положеном курсу немачког језика); пропратно писмо на немачком
језику; фотокопија дипломе медицинског факултета;
фотокопија уверења о положеном специјалистичком
испиту-за лекаре специјалисте или доказ о току специјализације из тражених области.
Начин конкурисања: документацију доставити
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за посредовање у запошљавању,
дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: неуропсихијатар-СР Немачка“. Некомплетне
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен до
попуне радног места.

16

| Број 450 | 01.02.2012.

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет. Уз пријаву се подноси: биографија и
докази о испуњености услова конкурса у неовереним
фотокопијама (фотокопија дипломе).
Опис посла: уговарање продаје услуга, праћење реализације послова чије је уговарање припремно (организација извођења у складу са уговореним обавезама, евиденција, фактурисање, наплата), одржавање
уговора који су му поверени, контрола квалитета
услуга (анализом документације, на основу контакта
са корисницима услуга, непосредно на терену), припремање курсева медицинске едукације.
ОСТАлО: Пријава са траженим прилозима доставља
се на горенаведену адресу или лично у писарницу
Завода.

Дом зДравља свилајнац
35210 Свилајнац, Краља Петра I 47

виши физиотерапеут

на одређено време од 12 месеци, због
повећаног обима посла, у Одељењу
физикалне медицине и рехабилитације ДЗ
Свилајнац
УСлОВИ: виша медицинска школа-смер виши физиотерапеут-VI степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад КМСЗТС, радно искуство
минимум једна година у струци. Заинтересовани
кандидати уз пријаву на оглас подносе: диплому
о завршеној вишој школи, уверење о положеном
стручном испиту, лиценцу за рад КМСЗТС, доказ о
радном искуству-стажу у струци, кратку биографију.
докази морају бити оригинал или оверене фотокопије. Пријаве достављати на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава за заснивање радног односавиши физиотерапеут“.

медицински техничар-сестра

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, у Одељењу кућног
лечења ДЗ Свилајнац
УСлОВИ: средња медицинска школа-IV степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад

КМСЗТС, радно искуство минимум једна година у
струци. Заинтересовани кандидати уз пријаву са
кратком биографијом подносе: диплому о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, лиценцу за рад КМСЗТС, доказ о
радном искуству - стажу у струци. докази морају бити
оригинал или оверене фотокопије. Молбе достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Молба за
заснивање радног односа - кућно лечење“.

медицински техничар-сестра

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, у Служби
стационара ДЗ Свилајнац
УСлОВИ: средња медицинска школа-IV степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад
КМСЗТС, радно искуство минимум једна година у
струци. Заинтересовани кандидати уз пријаву са
кратком биографијом подносе: диплому о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, лиценцу за рад КМСЗТС, доказ о
радном искуству-стажу у струци. докази морају бити
оригинал или оверене фотокопије. Молбе достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Молба за
заснивање радног односа-стационар“.
ОСТАлО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати.

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

медицински техничар општег
смера
пробни рад од 3 месеца

Опис радног места: обавља послове здравствене
неге болесника и потребне терапијске процедуре, у
складу са садржајем рада одељења, односно одсека; врши припрему болесника за дијагностичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; обавља
и остале послове своје струке, у оквиру сменског
рада, по налогу главне медицинске сестре-техничара
одељења и надзорне медицинске сестре-техничара
одсека, којима одговара за свој рад.
УСлОВИ: средња медицинска школа општи смер, IV
степен стручне спреме, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених; диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа и сведочанство за
сва четири разреда; уверење о положеном стручном
испиту; фотокопију радне књижице (све попуњене
стране). Приложити фотокопије тражених докумената. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног
односа достави лекарско уверење о способности за
рад. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће
бити разматране. По завршеном конкурсу предата
документација се неће враћати кандидатима.

сПецијална болница
„сокобаЊа“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Физиотерапеут

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСлОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут или висока школа струковних студија-струковни терапеут;
положен стручни испит. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију: диплому
о завршеној вишој школи или високој школи струковних студија (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о положеном стручном испиту; уверење из
Националне службе за запошљавање; кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
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Медицина и пољопривреда

медицинска сестра

зДравствени центар

УСлОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, утврђених законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: IV степен
стручности, средња медицинска школа, општи смер;
положен стручни испит. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију: диплому
о завршеној средњој школи (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о положеном стручном испиту; уверење из Националне службе за запошљавање;
кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

медицинска сестра-општи смер

на одређено време од 3 месеца
5 извршилаца

Дом зДравља ваљево
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/295-367

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 2
тел. 020/313-644

на одређено време ради замене раднице
која се налази на породиљском одсуству,
за рад у Служби опште хирургије
УСлОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа, општи смер, положен
стручни испит и да кандидат поседује лиценцу. Предност имају кандидати са радним искуством. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о испуњењу
услова у оригиналу или у овереном препису, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ да се против кандидата не води истрага и кривични поступак.

специјалиста педијатар

на одређено време од 12 месеци, за
потребе Службе за здравствену заштиту
деце Дома здравља Ваљево
УСлОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, специјалиста педијатар.

Доктор медицине

на одређено време до повратка
одсутног радника, за потребе Службе за
задравствену заштиту одраслих Дома
здравља Ваљево

институт за реуматологију
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

референт за правне и
информативне послове

зу аПотека „аПоло“

УСлОВИ: правни факултет; најмање две године радног искуства и познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном правном факултету; фотокопију извода из
матичне књиге рођених; фотокопију потврде о радном искуству. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са назнаком:
„Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узимане у разматрање.

Дипломирани фармацеут

сПецијална болница
„свети сава“

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, доктор медицине.

Ада, Мол, ЈНА бр. 58/а
тел. 024/853-412, 063/8659-242
е-mail: аpotekaapolo@eunet.rs

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; основно знање рада на рачунару;
возачка дозвола „Б“ категорије. Место рада је Бачко
Петрово Село, општина Бечеј. Послодавац би желео
да контактира кандидате за ово радно место са
територије града Новог Сада. Конкурс је отворен до
25.03.2012. године.

земљораДниЧка заДруга
„леПојевка“
35267 лепојевић, Опарић
тел. 069/5053-350

Директор
УСлОВИ: висока, виша или средња стручна спрема.
Пријаве на оглас се примају до попуне радног места, на
горенаведену адресу. Контакт телефон: 069/5053-350.

универзитетска
ДеЧја клиника

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

медицинска сестра-техничар

на одређено време по основу замене
8 извршилаца
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 шаљу у
затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по основу
замене“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/2066-800

спремачица

за рад у просторијама у којима се обавља
здравствена делатност, на одређено време
до једне године, због повећаног обима
посла
УСлОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће прописане услове: основна школа. Сваки кандидат је дужан да уз пријаву на оглас
приложи и следећу документацију у фотокопији
(фотокопија дипломе о завршеној основној школи).
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

Дом зДравља лебане
16230 лебане, Цара душана 70
тел. 016/843-345

медицинска сестра

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСлОВИ: IV степен, средња медицинска школа
општег смера; положен стручни испит. Кандидати
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са
краћом биографијом. Уз пријаву се подносе: оверене
фотокопије дипломе о завршеној школи; уверење о
положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству и потврда да
се против лица не води судски поступак. Пријаве са
потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на адресу: дом здравља лебане,
Цара душана 70, 16230 лебане, правна служба, са
назнаком: „За оглас“. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Бесплатна публикација о запошљавању

јкП „зеленило“

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 109
тел. 034/370-035
e-mail: zelenilo@gmail.com

инжењер пејзажне архитектуре и
холтикултуре
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, инжењер
пејзажне архитектуре и холтикултуре; искуство
на пројектовању уређења зелених површина;
познавање рада на рачунару (МS Оffice, Интернет,
АutoCAD, Google, SketchUp); пожељно поседовање
лиценце; добро познавање материје и спремност
на стално усавршавање; активно знање енглеског
језика, по могућству и италијанског језика; возачка
дозвола „Б“ категорије. Уз пријаву на оглас обавезно доставити на увид ауторске пројекте. Пријаве
са радном биографијом доставити на горенаведену
адресу или на e-mail: zelenilo@gmail.com најкасније
до 13.02.2012. године. Напомена: кандидати који уђу
у ужи избор биће тестирани из стручних области.

оПшта болница јагоДина
35000 Јагодина, Карађорђева 4
тел. 035/8150-200

Директор

на мандатни период од четири године
УСлОВИ: за директора Опште болнице Јагодина
може бити именовано лице које поред општих услова
прописаних Законом испуњава и следеће: да је кандидат доктор медицине специјалиста, са најмање 5
година радног стажа из области здравствене заштите, од чега најмање 3 године на пословима специјалисте, или да је дипломирани правник, дипломирани
економиста или дипломирани психолог, са завршеном едукацојом из области здравственог менаџмента, са најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите, да против њега није покренут
кривични поступак за дело које га чини недостојним
за обављање функције директора, односно да правоснажном судском одлуком није осуђен за кривично
дело које га чини недостојним за обављање функције
директора здравствене установе, да кандидат као и
његови сродници у правој линији без обзира на степен сродства, побочни сродници закључно са другим
степеном сродства, супружник и сродници по тазбини закључно са првим степеном сродства, немају,
директно или преко трећег физичког или правног
лица, учешћа као власници удела, акционари, у
правном лицу које обавља здравствену делатност,
односно послове здравствене делатности, односно
не обављају ову делатност као предузетници.
ОСТАлО: уз пријаву која садржи кратку аутобиографију кандидат је дужан да поднесе следеће доказе:
диплому о завршеном факултету, диплому о завршеној специјализацији, доказ о завршеној едукацији из
области здравственог менаџмента, уколико је кандидат дипломирани правник, дипломирани економиста
или дипломирани психолог, потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите, потврду
о дужини радног стажа на пословима специјалисте,
уколико је кандидат доктор медицине – специјалиста, уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини
недостојним за обављање функције директора, уверење надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак за дело које га чини недостојним
за обављање функције директора, изјаву кандидата
да испуњава услов из тачке 4. овог конкурса, која је
оверена код надлежног суда. Сви докази о испуњавању услова за именовање достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Управни одбор ће извршити избор кандидата најкасније у року од 30 дана од дана завршетка јавног кункурса. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код менаџера-помоћника директора
Службе за правне, економско финансијске, техничке
и друге сличне послове Милице Павловић, дипл. ецц,
сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова,
на број телефона: 035/8150-200. Пријаве за конкурс
могу се поднети на горе наведену адресу, или непосредном предајом писарници, у затвореној коверти
са назнаком „За конкурс за директора“.
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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
школа за Дизајн текстила
11000 Београд, Војислава Илића 88
тел. 011/2833-693

наставник практичне наставе
са 72% радног времена

УСлОВИ: дипломирани инжењер технологије, одсек
текстилно инжењерство; дипломирани инжењер
технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн
и пројектовање текстила и одеће; дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство текстилномашинске струке, односно дипломирани инжењер за
текстилно инжењерство-текстилно-машинска струка;
допломирани инжењер текстилно-машинске струке;
текстилни инжењер за одевну технологију; инжењер
технологије за текстилну конфекцију; текстилни
инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијскотекстилни и конфекцијско-трикотажни; текстилни
инжењер моделар конструктор; инжењер текстилне
технологије, одсек технолошки, смер текстилни, група текстилна конфекција; моделар одеће-специјалиста; специјалиста у производњи одеће. лица треба
да су стекла и образовање за конфекционара, конфекционара-кројача, кројача женског одела, конфекцијског техничара или техничара моделара одеће.

Педагог
УСлОВИ: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог-педагог.

Помоћни наставник у конфекцији
2 извршиоца

УСлОВИ: према Правилнику о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС“-Просветни гласник,
бр.8/2011)

18

| Број 450 | 01.02.2012.

наставник физике

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог на
пословима директора школе
УСлОВИ: према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („ Службени гласник РСПросветни гласник,“ бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07 и 7/08
и 8/11)

наставник цртања и сликања и
теорије форме
на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене

наставник математике
наставник математике
са 28 часова недељно
(70% радног времена)

УСлОВИ: одговарајуће високо образовање према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“ бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04,
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 5/11).

секретар приправник
УСлОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће
високо образовање, завршен правни факултет.

УСлОВИ: завршен факултет примењених уметности,
одсек или катедра: примењено сликарство, сликарство, костим, костимографија, текстил, дизајн текстила.

спремачица

наставник текстилне групе
предмета

ОСТАлО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са ученицима - лекарско уверење, доставља се пре
закључења уговора о раду. доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ прибавља
школа. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе оверене фотокопије следећих докумената:
дипломе о завршеном образовању; држављанства;
уверења да нису под истрагом; извода из матичне
књиге рођених. Пријаве слати на горенаведену адресу. Телефон за информације: 3225-894.

на одређено време до 31.08.2012. године
УСлОВИ: према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РСПросветни гласник“ бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07 и 7/08
и 8/11) и Правилнику о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план
и програм огледа за образовне профиле дизајнер
одеће, дизајнер текстилних материјала и моделар
одеће.
ОСТАлО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству РС. доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

основна школа
„миоДраг матиЋ“

Професор струковних студија
- област инфективне болести епидемиологија

на одређено време, до 1/3-допунски рад
УСлОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука,
медицински факултет са специјализацијом из инфектологије или епидемиологије.

УСлОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских
наука из области неурологије или специјализација из
неурологије, искуство у настави 3 године.

УСлОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
економиста или VI степен стручне спреме, економиста; познавање рада на рачунару. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

наставник практичне наставе област психијатрија
са 50% радног времена, на одређено
време

УСлОВИ: VII/1 степен, филозофски, педагошки или
дефектолошки факултет, претходно завршена виша
медицинска школа, одсек виших медицинских сестара, искуство у струци 3 године.

трговаЧка школа

11000 Београд, хиландарска 1
тел. 011/3225-894

наставник економске групе
предмета
наставник економске групе
предмета

са 20 часова недељно
(50% радног времена)

11080 Земун, Цара душана 254

на одређено време, до 1/3-допунски рад

рачуновођа

наставник хемије

висока зДравствена школа
струковниХ стуДија
у београД

Предавач - област неурологија

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/2469-143

са 20 часова недељно
(50% радног времена)

УСлОВИ: основно образовање.

ОСТАлО: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о високом образовању, Статутом школе и
Правилником о систематизацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног
времена, на одређено време-допунски рад, потребно
је да приложе и сагласност своје матичне организације у којој се налазе у сталном радном односу. Пријаве на конкурс, са биографијом, овереним дипломама,
уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса,
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.
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ПреДшколска установа
„11. аПрил“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

спремачица
2 извршиоца

УСлОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња
школа и стручна оспособљеност у трајању до 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Писане пријаве достављати искључиво поштом, на горенаведену адресу, са назнаком
радног места за које се кандидат пријављује. За
радно место доставља се доказ о стручној спреми и
уверење о држављанству. Фотокопије морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Ближа
обавештења о условима рада могу се добити на број
телефона: 011/2603-042.

универзитет у београДу
Фармацеутски Факултет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

ванредни професор за ужу научну
област Физичка хемија
на одређено време од 5 година

УСлОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из одговарајуће области, завршен
факултет за физичку хемију или фармацеутски
факултет и остали услови предвиђени одредбама
Закона о високом образовању Републике Србије и
Статутом Фармацеутског факултета.

Стекните
конкурентску
асистент за ужу научну област
аналитичка хемија
у фармацији
предност
на одређено време од 3 године

УСлОВИ: завршен фармацеутски факултет или
хемијски факултет, са укупном просечном оценом
најмање 08,00; студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме
је прихваћена тема докторске дисертације; смисао за
наставни рад и остали услови предвиђени одредбама
Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Обука за активно
тражење посла

ОСТАлО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом
Фармацеутског факултета и Правилником о ближим
условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

универзитет у београДу
Факултет организациониХ
наука
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

ОСТАлО: Поред посебних законом предвиђених
услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.

асистент за ужу научну област
управљање производњом и
услугама

универзитет у београДу
ПољоПривреДни Факултет
11080 Земун, Немањина 6

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; потврду
о прихваћеној теми докторске дисертације, биографију, списак радова и саме радове.

Помоћни радник на огледном
добру Пољопривредног факултета
„радмиловац“

асистент за ужу научну област
индустријско и менаџмент
инжењерство

Обука за
активно
УСлОВИ: студент докторских студија или магистар
наука из одговарајуће области коме јетражење
прихваћена
тема докторске дисертације, који је претходне
нивое
посла
студија завршио са укупном просечном оценом најна одређено време од 3 године

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

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

асистент за ужу научну област
информациони системи

Доцент за ужу научну област
електроника

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, потврду
о прихваћеној теми докторске дисертације, биографију, списак радова и саме радове.

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

Посао се не чека,
посао се тражи

Програми
приправништва
–
Пета београДска
гимназија
11000 Београд, Илије Гарашанина 24
знање у пракси
наставник рачунарства и

ОСТАлО: Услови за избор прописани су Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

школа за негу леПоте

информатике

11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

са 40 радних часова недељно
(100% радног времена)

наставник хемије
Национална служба

наставник биологије

УСлОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/08, 3/99, 6/01, 3/03, 11/04,
5/05, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/2008). Посебан услов:
завршен VII/1 степен стручне спреме и стечен назив:
професор хемије, дипломирани хемичар, професор
биологије-хемије, професор физике-хемије, дипломирани инжењер хемије-аналитички смер, дипломирани инжењер хемије-биооргански смер, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за
истраживање и развој, дипломирани хемичар-смер
хемијско инжењерство.

УСлОВИ: врста стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11
и 8/11). Уз пријаву доставити: доказ о врсти и степену стручне спреме (оверену копију дипломе), уверење о држављанству (оверена копија-не старија
од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених.
Психичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима утврђује се преко надлежне службе
за запошавање, у конкурсној процедури прописаној чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/2011). Уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка
3 Закона, прибавља установа. Пријаве са траженом
конкурсном документацијом доставити на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

План за
реализацију
наставник практичне наставе,
педикир-маникирвашег
УСлОВИ: лице са високим образовањем и претходно
бизниса
завршеном специјализацијом-креатор
маникир-педикир; лице са вишом стручном спремом и претходно
завршеном специјализацијом-креатор маникир-педикир; креатор маникир-педикир.

Бесплатна публикација о запошљавању

Шанса за
младе

са 36 радних часова недељно
(90% радног времена)

Пословни центри
НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

Друштвена одгов

универзитет у београДу
електротеХниЧки Факултет

на одређено време до повратка раднице са
за запошљавање
породиљског боловања

Пословни центри НСЗ

УСлОВИ: осмогодишња школа; избор се врши по
огласу (избор врши декан); пробни рад 3 месеца.
Остали услови утврђени су Законом, Правилником о
раду и Правилником о организацији и систематизацији радних места Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на оглас, са доказима о испуњености услова (пријава
на оглас, диплома о одговарајућој спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом - документа у оригиналу или у овереном
препису и не старије од 6 месеци), достављају се на
горенаведену адресу. Оглас је отворен 8 дана.
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Наука и образовање

основна школа
„милораД миЋа марковиЋ“

11233 Мала Иванча, Трг братства и јединства 8
тел. 011/8253-202

ложач
УСлОВИ: општи услови из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), III степен стручне спреме, стручни назив: КВ радник машинске или електро
струке и положен испит за руковаоца парним котловима. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе.

универзитет ПривреДна
акаДемија
Факултет за менаЏмент
малиХ и среДЊиХ ПреДузеЋа
11000 Београд, Венизелосова 31
тел. 011/2620-866

асистент за ужу научну област
информатика
на одређено време од три године

асистент за ужу научну област
Производно-услужни менаџмент
на одређено време од три године

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

ош „Драган коваЧевиЋ“

ош „антон скала“

универзитет у београДу
Православни богословски
Факултет

11000 Београд, Петра чајковског 2а
тел. 011/2650-589

наставник у продуженом боравкудипломирани дефектолог
УСлОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Домар
УСлОВИ: III степен стручне спреме, столарске, браварске, електричарске, машинске или водоинсталатерске струке.

медицинска сестра
УСлОВИ: завршена средња медицинска школа; пожељно је искуство у раду са децом са тешкоћама у развоју.
ОСТАлО: да кандидати испуњавају услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе
доказе о испуњавању услова за радно место на које
конкуришу: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија); доказ о држављанству Републике
Србије (оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија). Извештај о извршеном
претходном лекарском прегледу (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Извештај из казнене евиденције секретаријата унутрашњих послова прибавља школа по службеној
дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати у поступку избора кандидата.

универзитет уметности
београД
Факултет музиЧке уметности
11000 Београд, Краља Милутина 50
тел. 011/3620-760

редовни професор за ужу
теоријско-уметничку област
солфеђа и методике наставе
солфеђа
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршене
дипломске студије (II степен).

васпитач у боравку

редовни професор за ужу научну
област Педагогија (солфеђо и
методика наставе солфеђа)

УСлОВИ: дефектолошки факултет - тифлолошки смер; виша дефектолошка школа - тифлолошки
смер; учитељски факултет са дефектолошком оспособљеношћу; стручни испит, односно испит за лиценцу у области образовања.

наставник ортооптичарплеоптичар (50% радног времена)
и васпитач (50% радног времена)
на одређено време, замена запослене на
трудничком и породиљском боловању

УСлОВИ: дефектолошки факултет - тифлолог, одсек
ортооптика-плеоптика; виша дефектолошка школа тифлолог, одсек ортооптика-плеоптика.

спремачица

УСлОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене докторске студије (III степен).

наставник у звање ванредног
професора или доцента за ужу
научну област историја уметности
на одређено време од 5 година

УСлОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене докторске студије (III степен).

наставник за стручну област
музичке теорије
на одређено време од 4 године

виши уметнички сарадник на
катедри за соло певање

2 извршиоца

на одређено време од 5 година

УСлОВИ: основна школа.

уметнички сарадник на катедри за
гудачке инструменте

ОСТАлО: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о основама система образовања и
васпитања, чл. 120. Уз пријаву доставити доказе о
испуњености услова: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу у области образовања; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
фотокопију личне карте; лекарско уверење после
доношења одлуке о пријему кандидата. Пробни рад
је предвиђен и траје 3 месеца. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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асистент за ужу научну област
Практично богословље

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

ансамбл нароДниХ игара и
Песама србије „коло“
Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2762-361

Фолклорни играч - певач II групе

11000 Београд, шафарикова 8
тел. 011/3223-328

на одређено време-замена запослене на
трудничком и породиљском одсуству

11000 Београд, Мије Ковачевића 11 б

на одређено време од 5 година

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршене
дипломске студије (II степен).
ОСТАлО: Услови за радна места одређени су Законом
о високом образовању и Статутом Факултета. Пријаве
са наведеном мејл адресом, доказима о испуњавању
услова конкурса и попуњеним Образцем 2 подносе се
Факултету музичке уметности у Београду. Све информације могу се добити у Општој служби Факултета,
а Образац 2 се може преузети са сајта Факултета:
www.fmu.bg.аc.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве
без потписа, као и пријаве без потребне документације неће се узимати у разматрање.

Опис послова: вежбање и меморисање новог играчког и певачког репертоара и обнављање већ савладаног репертора; вежбање и меморисање истурених
места и солистичких и певачких нумера на посебним
часовима; индивидуални рад на усаврашавању технике и стила, самостално или уз присуство асистента; рад за потребе предвиђених алтернација; увежбавање играчких елемената, играчко кореографских
делова и певачких деоница; рад на синхронизацији
играчког ансамбла и оркестра; учешће на свим врстама проба; усавршавање у писању и читању кореографија, (ноте и кинетограми); етнографско и етнолошко упознавање кореографије, костима, реквизита
и др. (нарочито присуство стручним предавањима,
семинарима и сл.); овладавање сценско - музичким
изразом и комплетном припремом за сцену; припеме за концретни наступ; учешће у програмима; уобичајени рад по завршетку наступа, (паковање костима, задужење – раздужење и др.); старање о костиму
и опреми; други послови по налогу вође играчког
ансамбла коме је одговоран за свој рад.
УСлОВИ: IV степен стручне спреме; држављанство
Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да није
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државним установама; посебна здравствена способност која одговара захтевима
радног места са повећаним ризиком; старосна граница за заснивање радног односа: 24 године. Предност
имају кандидати који су у Ансамблу „Коло“ положили приправнички испит. Пријаве кандидата морају
да садрже: име и презиме, датум и иместо рођења,
адресу становања, контакт телефон, податке о стеченом играчко-певачком искусусву. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: уверење о државаљанству, уверење да нису опод истрагом и да против
њих није подигнута оптужница; уверење о посебној
здравственој способности; фотокопију дипломе или
сведочанства о стеченој стручној спреми; фотокопију
извода из матичне књиге рођених; фотокопију радне књижице и фотокопију личне карте. Пријаве се
подносе на горе наведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне,
неблаговемене и неразумљиве пријаве неће бити
разматране.
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основна школа
„влаДа обраДовиЋ камени“

ПреДшколска установа
„бошко буХа“

Професор математике

васпитач

УСлОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс
обавезно доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте
са пријавом пребивалиштва; краћу биографију са
кретањем у служби. Право учешћа на конкурс има
кандидат који није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела прописана чланом 120. Закона о
основама система образовања и васпитања, о чему
школа прибавља доказ. За кандидате који испуњавају услове из конкурса, надлежна служба запошљавања, извршиће проверу психофизичке способности
за рад са ученицима. Ову проверу организоваће школа. Пре закључења уговора о раду кандидат је дужан
да достави доказ о здравственој способности - лекарско уверење.
ОСТАлО: Рок за подношење пријаве и документације
је 8 дана од дана објављивања конкурса у „Пословима“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом
треба доставити на горе наведену адресу. Информације се могу добити на бројеве телефона: 011/2154975 и 2155-476.

васпитач – приправник

11070 Нови Београд, добановачка 2а
тел. 011/2154-975, 2155-476

са 90% радног времена

ош „иван гунДулиЋ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/2603-296

наставник енглеског језика приправник
са 94% радног времена

наставник разредне наставе
са лиценцом за рад

наставник хемије и физике

са 80% радног времена, са лиценцом за
рад
УСлОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи и
Закону о основама система образовања и васпитања
и да испуњава услове утврђене у чл. 120 овог закона. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије.
документација којом се доказује испуњеност услова
мора бити достављена школи у оригиналу или овереним копијама. Остали услови за пријем лица у радни
однос доказиваће се у складу са чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања (лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о
раду, а доказ о некажњаваности прибавља установа
по службеној дужности).
ОСТАлО: Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи сву потребну документацију и достави је школи
лично или на горе наведену адресу, са назнаком „за
конкурс“.

национална служба за
запошљавање

преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентСку
предноСт

на реализацији припремно предшколског
програма у трајању од 40 часова недељно,
на одређено време до 24 месеца
2 извршиоца

најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; без
обзира на радно искуство, посебна здравствена и
психофизичка способност за рад са децом предшколског узраста; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за
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 давања 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; да има држављанство Републике Србије

васпитач

кувар

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

3 извршиоца
на одређено време до 24 месеца

васпитач - приправник

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

васпитач

на реализацији припремно предшколског
програма у трајању од 40 часова недељно
УСлОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или
студијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпитача; без обзира на
радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван
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 давања 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; да има држављанство
Републике Србије.
За приправнике: лице које први пут заснива радни
однос, или лице које је радило краће од времена
утврђеног за приправнички стаж

медицинска сестра васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

медицинска сестра васпитач
УСлОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер; без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом уверење о
здравственој способности; да није осуђиван 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 давања 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; да има држављанство
Републике Србије.

Дефектолог – васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСлОВИ: да кандидат има високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије- мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије); високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, дефектолог- смер олигофренолог или
соматопед; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од

Бесплатна публикација о запошљавању

са пробним радом до 4 месеца
УСлОВИ: III, IV или V степен стручне спреме КВ, ССС
или ВКВ кувар угоститељске струке куварског смера;
без обзира на радно искуство; уверење о здравственој способности; да није осуђиван 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 давања 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; да има држављанство Републике Србије

спремачица

са пробним радом до 4 месеца
5 извршилаца

спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСлОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
без обзира на радно искуство; уверење о здравственој способности; да није осуђиван 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 давања 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; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАлО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу Установе

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
инФормисаност
сигурност
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01.02.2012. | Број 450 |

21

Наука и образовање

ФармацеутскоФизиотераПеутска школа

музиЧка школа
„јосиФ маринковиЋ“

наставник медицинске
микробилогије са епидемиологијом

наставник кореспонденције

11000 Београд, донска 27-29
тел. 011/3047-812, 3047-814.

на одређено време до повратка одсутног
запосленог са 80% радног времена

УСлОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном
занимању; доктор медицине, специјалиста микробилогије и паразитологије; доктор медицине, специјалиста епидемилог; доктор медицине.

наставник рачунарства и
информатике и математике

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме која је предвиђена за наведено занимање Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАлО: доказ о врсти и степену стручне спреме
(оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, документ не може
бити старији од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија, документ може бити
старији од 6 месеци); уверење о општој здравственој способности, тј. лекарско уверење (психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима) - доказ о испуњености овог услова подноси
се пре закључења уговора о раду;. уверење издато
од надлежног органа којим се доказује да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународном правом, без обзира на
изречену кривичну санкцују, и за које није, у складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање
- доказ о испуњености овог услова прибавља установа. У складу са чл. 130 став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 72/09, 52/2011) проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих метода. Пријаву са овереним доказима о испуњености услова конкурса послати на адресу школе са
назнаком „за конкурс“. Рок за пријаву на конкурс је
8 дана.

меДицинска школа
„београД“
11000 Београд, делиградска 31
тел. 011/2684-585

наставник историје-приправник
(без лиценце за рад)

11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСлОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на
наведеном радном месту прописане чланом 8 став
2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011); одговарајуће образовање - VII/1 степен
стручне спреме, факултет музичке уметности - пијаниста (на основим студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године) или на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године. Уз пријаву на конкурс
приложити следећа документа: биографију; диплому
о завршеном факултету музичке уметности (у овереном препису или у овереној копији); уверење о
држављанству (у оригиналу или у овереној копији).
Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима. За наведено радно место обавезна је
претходна провера психофизичких способности кандидата код Националне службе за запошљавање.
Пријаве слати на наведену адресу школе; број телефона: 011/3236-504.

гимназија
„руЂер бошковиЋ“
са Домом уЧеника

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/35444-17, 3540-786
e-mail: office@boskovic.edu.rs

Професор бизниса у оквиру
програма међународне матуре (IB
diploma programme)
са 50% радног времена

УСлОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани економиста, одлично знање енглеског језика,
искуство у рализацији међународних наставних програма. Биографију слати искључиво на e-mail адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи
избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

бор
теХниЧка школа бор
19210 Бор, Београдска 10

са 80% радног времена, на одређено
време од 12 месеци

наставник српског језика и
књижевности

УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
историје; дипломирани историчар; професор историје-географије. Обавезно доставити: пријаву;
диплому (оверен препис-не старији од 6 месеци);
уверење о држављанству (оверен препис-не старији
од 6 месеци). Неуредне, непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

наставник српског језика и
књижевности

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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књижевност и српски језик, дипломирани филолог за
српски језик и књижевност. Уз пријаву кандидати су
обавезни да доставе оригинал или оверену копију, не
старију 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 под тач. 4 подноси се пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу:
Техничка школа Бор, Београдска 10, са назнаком: „За
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ош „Душан раДовиЋ“
19210 Бор, Краља Петра I 10
тел. 030/432-469

наставник француског језика
у другом циклусу основног
образовања и васпитања
(обавезни изборни предмет)

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСлОВИ: висока стручна спрема: професор, односно
дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 80% радног
времена
УСлОВИ: висока стручна спрема: дипломирани хемичар; професор хемије; професор хемије и физике;
професор хемије и биологије; дипломирани хемичар
опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство; професор биологије и хемије; професор физике и хемије
за основну школу; дипломирани професор биологије
и хемије; дипломирани хемичар - професор хемије.
ОСТАлО: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: диплому о стеченом високом образовању, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству (не старије од шест месеци). По истеку рока за пријављивање биће обављена провера психофизичких способности кандидата
за рад са ученицима, коју обавља надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа по службеној дужности. лекарско
уверење подноси се пре закључења уговора о раду.
Сва потребна документа подносе се у оригиналу или
у овереном препису. Рок за пријаву је осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“.

са 33% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са боловања

на одређено време до повратка запослене
са боловања
УСлОВИ: VII степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности
и језика, професор српског језика и књижевности
са општом књижевношћу, дипломирани филолог за

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

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

Наука и образовање
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

служба
шомо Национална
„миоДраг васиљевиЋ“
19210 Бор, Моше
Пијаде 1
за запошљавање
тел. 030/459-068

наставник клавира
3 извршиоца

наставник клавира и камерне
музике
клавириста-корепетитор
наставник хармонике

2 извршиоца

наставник флауте
наставник виолине
клавирштимер
УСлОВИ: За радна места наставник клавира, наставник клавира и камерне музике, клавириста-корепетитор, наставник хармонике, наставник флауте, наставник виолине: завршен факултет музичких уметности
- одговарајући инструмент, а за радно место клавирштимер: завршена средња стручна спрема - IV
степен и доказ о завршеној обуци за штимовање
клавира; да кандидати испуњавају услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Са пријављеним кандидатима биће обављен разговор по истеку рока за пријављивање, као и провера
психофизичких способности код надлежне службе
за послове запошљавања. доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа по службеној дужности.
лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Са пријављеним кандидатима обавиће се
разговор по истеку рока за пријављивање. Пријаве
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и пријаве са непотпуном
документацијом неће се узети у разматрање.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

уке и субвенције (за запошљавање)

економско-трговинска школа
бор
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

наставник математике
са 55% радног времена

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

Прави људи
на правим
пословима

наставник здравственог
васпитања и екологије и
здравственог васпитања
са 20% радног времена

УСлОВИ: VII степен стручне спреме; доктор медицине; професор биологије.
ОСТАлО: Кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду и посебне прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама и овом одлуком. Кандидат доставља пријаву са доказима и то: пријаву са назнаком
радног места за које се јавља и документима које
прилаже; диплому или уверење о стручној спреми;
уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу
се у оригиналу или овереном препису. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 8 дана, од дана објављивања.

САЈМОВИ
ч ач а К
ЗАПОШЉАВАЊА

ДеЧја установа „сунце“

32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 4
тел. 032/720-551

НАЈКРАЋИ ПУТ
шеф рачуноводства
ДО ПОСЛА

УСлОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису
који је уређивао
Национална
служба
високо образовање до 10. септембра 2005. године за запошљавање
економски факултет.

васпитач
УСлОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем; одговарајући факултет или виша школа за васпитаче.

Друштвена
одговорност

ОСТАлО: Кандидати треба да испуњавају и услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати за шефа рачуноводства треба да имају и најмање три године стажа у
струци, а кандидати за васпитача дозволу за рад лиценцу за васпитача. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, за доказ о радном стажу
достављају оверену фотокопију од стране послодавца, образац М-пријава на социјално осигурање
(за радно место шефа рачуноводства) и доказ о положеном испиту за самосталан рад у струци-лиценцу
(за радно место васпитача). Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу установе. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

наставник куварства са
практичном наставом
са 60% радног времена

УСлОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни
радник технологије куварства; виши угоститељ ако
има претходно завршен IV степен угоститељскотуристичке струке за занимање техничар кулинар
или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства смер
гастрологија; виши стручни радник-комерцијалист
угоститељства; виши стручни радник угоститељскотуристичке струке занимање кулинарство.

Запослимо Србију

ка запошљавања

Бесплатна публикација о запошљавању

Људи су
мера успеха

Први утисак је
32000 чачак, Жупана Страцимира 9
тел. 032/222-650 најважнији –
будите
наставник физике
са 45% радног времена
испред свих
наставник српског језика
сновна школа за
образоваЊе оДраслиХ

са 42% радног времена

наставник математике
са 42% радног времена

Професор разредне наставе
са 65% радног времена

УСлОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству. лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а кандидате упућује школа. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа. 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. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 032/222-650.

Обуке и субвенције
за запошљавање

ош „танаско рајиЋ“

32000 чачак, Алексија Миленковића 5
тел. 032/355-283

Унапредите
своје
пословање

Професор физичког васпитања
на одређено време, са 43% радног
времена

УСлОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама из чл.8., 120. и
122. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
достави и оверене фотокопије докумената којима
доказује да испуњава услове конкурса: диплому о
стеченом образовању, лиценцу-уверење о положеном стручном испиту, лекарско уверење, уверење
да није осуђиван, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у разматрање.

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВ

Наука и образовање

Друштвена одговорност
ПреХрамбено
ПРИОРИТЕТИ
угоститељска
школа У
32000 чачак, Стоје Тошић 23
тел. 032/330-323

ЗАПОШЉАВАЊУ

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка радника са
боловања

Професор психологије

на одређено време до повратка радника са
боловања, за 30% радног времена
УСлОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. Општи услови: одговарајуће образовање
Национална
у складу
са чланом 8 служба
Закона о основама система
образовања
и васпитања. Посебни услови утврђени
за запошљавање
су Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Службени гланик РС“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 4/2003, 3/94, 7/96, 3/97, 14/97, 7/98, 3/99, 5/01,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 14/04, 5/05, 6/05, 11/05, 2/07,
4/07, 10/07, 7/08, 11/08 и 5/2011). Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду
достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, а кандидате
упућује школа. Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и краћу биографију. Пријаве са доказима о испуњавању услова послати на адресу школе
или доставити лично у секретаријат школе, у времену
од 09,00 до 13,00 часова. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 032/330-323.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

ош „гораЧиЋи“
32232 Горачићи, лучани
тел. 032/857-326

ПРАВИ
У служби
на ОДГОВОРИ
одређено време до крајаНА
школске
2011/2012. године,
за
40%
радног
времена
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ
наставник техничкоинформатичког образовања

УСлОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидат поред општих услова треба да
испуњава и посебне услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. лекарско уверење доставља
се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани и да се против њих не води
истрага - доказ о испуњености услова из члана 120
Закона о основама сиситема образовања и васпитања, прибавља установа. 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.

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Национална служба
за запошљавање

Национална служба Пу „раДа миљковиЋ“
ош „таковски устанак“
32304 Таково, Горњи Милановац
за запошљавање
тел. 032/736-138

35213 деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

Професор српског језика

васпитач-приправник

Професор математике

УСлОВИ: за послове васпитача - приправника може
да буде изабрано лице које је стекло одговарајуће
високо образовање за васпитача: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем, психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом,
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 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 дискриминаторНационална служба
но понашање, да кандидат има држављанство Републике Србије, да је кандидат за
пунолетан,
да није под
запошљавање
истрагом за кривично дело које га чини неподобним
за рад у Установи.
ОСТАлО: оверену копију дипломе о завршеној високој или вишој школи за образовање васпитача,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног суда да кандидат
није под истрагом; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
изабрани кандидати достављају након коначности
одлуке о избору, односно пре закључења уговора
о раду. Пријаве са кратком биографијом и доказима
о испуњености услова конкурса доставити на горе
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. доказе о испуњавању услова
конкурса доставити у оргиналу или овереној копији.
Уверења и изводи из књига рођених-венчаних не
смеју бити старији од 6 месеци.

за рад у школи у Горњим Бањанима, за
94% радног времена
на одређено време до 31.08.2012. године,
за рад у школи у Такову и Бољковцима, за
89% радног времена
2 извршиоца

Професор физике

за рад у школи у Такову и Горњим
Бањанима, за 40% радног времена

Професор или наставник музичке
културе
за рад у школи у Бољковцима и Горњим
Бањанима, за 50% радног времена

Професор физичког васпитања

за рад у школи у Бољковцима, за 60%
радног времена
УСлОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању; одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, 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. Кандидат треба да испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Пријаве
са доказима о испуњавању услова слати на адресу
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријавеОбуке
неће се иузети
у разматрање.
субвенције
(за запошљавање)

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

јагодина
музиЧка школа
„миленко ЖивковиЋ“

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060
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САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
наставник виоле
школа за музиЧке таленте
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

наставник виолине

на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања
УСлОВИ: дипломирани музичар-виолиниста.

корепетитор

на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања

Прави људи
ОСТАлО: Кандидат
треба да испуњава услове према
на правим
Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника у основној музичкој шкили, а у складу са чланом
8 став 2 Закона
о основама система образовања и
пословима
васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз
УСлОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.

пријаву на конкурс поднети и извод из матичне књиге рођених. Пријаве се подносе конкурсној комисији.

на одређено време ради замене одсутног запосленог
који користи право на неплаћено одсуство а најдуже
до 31.08.2013. године

УСлОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
музичар виолиста.

коорепетитор музичке наставе
за 60% радног времена

УСлОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
музичар гудачког смера.

наставник малог оркестра
за 40% радног времена

УСлОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
музичар гудачког смера.

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
24

на одређено време до две године
2 извршиоца

ОСТАлО: канидат прилаже: биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), диплому или уверење о стеченом образовању, уверење да се против кандидата
не води истрага нити је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Сва документа поднети у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на
горе наведену адресу са назнаком „ за конкурс“.

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

Наука и образовање

Кра љЕво

КиКинда
ош „јован ПоПовиЋ“
чока, Бранка Радичевића 11
тел. 0230/71-505

Професор разредне наставе

на српском наставном језику, у издвојеном
одељењу у Санаду
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, оверена фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању, предвиђеном у Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту или лиценци; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству РС; потврда о радном искуству у струци у трајању од 3 године.
Уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, односно да није осуђиван за кривична дела
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011), школа ће прибавити службеним
путем од надлежног органа. Уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене инепотпуне молбе
неће се узети у разматрање.

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

васпитач
УСлОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске
студије, односно струковне студије), у трајању од три
године или образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије); да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз захтев
доставити: оверен препис дипломе-фотокопију, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених. Извод из казнене евиденције прибавља установа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

КрУшЕвац
ПоништеЊе конкурса
основна школа јован
јовановIЋ змај
37242 Стопања
тел. 037/727-497

сенЋанска гимназија

Конкурс објављен 04.01.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

секретар

ош „Доситеј обраДовиЋ“

24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

УСлОВИ: Кандидат треба да има одговарајући степен
и врсту стручне спреме прописану Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује лиценцу и
доказ о знању мађарског језика. Уз пријаву доставити: доказе о стручној спреми, лиценци, држављанству и знању мађарског језика-кандидат доставља уз
пријаву на конкурс у виду оверених фотокопија, док
лекарско уверење подноси приликом закључивања
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања. Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КосовсК а м и Т р ови ц а
ПреДшколска установа
„шарско лане“

38236 штрпце
тел. 0290/71-193

стручни сарадник-педагог

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСлОВИ: одговарајуће образовање: професор педагогије, дипл. педагог општег смера, дипл. педагогпсихолог; да кандидат испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству, оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење да кандидат није под истрагом, нити је покренут кривични поступак, лекарско уверење. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на конкурс“. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара установе.

37210 Ћићевац, Ђуре даничића 6
тел. 037/811-761

наставник српског језика
за 22% радног времена

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

радник на одржавању хигијене
(спремачица)
за рад у централној школи у Ћићевцу

УСлОВИ: одговарајуће образовање (оверена фотокопија сведочанства, кандидат подноси уз пријаву на
конкурс), да је кандидат држављанин РС (уверење о
држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење,
подноси се пре закључивања уговора о раду), да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа од МУПа, по службеној дужности). Потребна стручна спрема
је одређена Правилником о организацији и систематизацији послова у Ош „доситеј Обрадовић“ у Ћићевцу:
I степен стручне спреме, завршена основна школа.
Рок за подношење пријава са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

висока Хемијско-теХнолошка
школа струковниХ стуДија
37000 Крушевац, Косанчићева 36
тел. 037/427-603

наставник за ужу област
Примењена екологија
УСлОВИ: доктор наука из области примењене екологије, радно искуство једна година, за избор у звање
услови су прописани чл. 63, 64 и 65 Закона о високом
образовању и Статутом школе. Уз пријаву кандидати подносе: биографске поодатке, преписе диплома, списак објављених радова и других публикација.
Биографске податке и списак објављених радова и
других публикација кандидати подносе у штампаном
и електронском облику. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

лЕсКовац
теХниЧка школа са
Домом уЧеника
„милентије ПоПовиЋ“
16215 Црна Трава

Професор историје

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са функције
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор
историје, професор историје -мастер, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: диплому о завршеном одговарајућем факултету
и уверење о држављанству, не старије од 6 месеци.

ош „свети сава“

Село Гложане, 16210 Власотинце

Педагог
Професор хемије

са 40% радног времена
УСлОВИ: одговарајуће образовање, према члану
8 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат испњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Потпуном пријавом се сматра пријава која
садржи: диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених (све
у оригиналу или овереној фотокопији не старијој од 6
месеци). доказ да кандидат има здравствену способност доставља се пре закључивања уговора о раду.
Психофизичка способност се проверава пре доношења одлуке о избору, а проверу врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Ближе информације на број телефона:
016/3869-982.

ош „караЂорЂе ПетровиЋ“
С. Крушевица, 16210 Власотинце

Директор

на мандатни период од 4 године
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да кандидат испуњава
услове за наставника основне школе, за педагога,
психолога, дозвола за рад, обука и положен испит
за директора установе и најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
наког стеченог образовања; да кандидат испуњава
услове прописане у члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат је дужан
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Наука и образовање
да након прописивања програма испита за директора који доноси министар просвете и спорта и исти
положи у законом предвиђеном року. Уз пријаву на
конкурс кандидат за директора школе у обавези је да
достави: оверену фотокопију дипломе или уверење
о стручној спреми, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (лиценца), потврду да
има најмање 5 година у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, биографију са кратким прегледом кретања у служби, доказ да кандидат
није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. лекарско уверење којим се потврђује здравствена способност, кандидат подноси након закључивања уговора о раду. Сва документа морају бити у
оригиналу или као оверене фотокопије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „јосиФ костиЋ“

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

Помоћни радник школе
УСлОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; кандидати треба да испуњавају услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанствуне старије од 6 месеци, диплому о стеченој стручној
спреми или оверену фотокопију. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „бранко раДиЧевиЋ“
16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

спремачица-радник на одржавању
хигијене
на одређено време, ради замене одсутног
запосленог, до краја наставне 2011/2012.
године, односно најдуже до 31.08.2012.
године, са 50% радног времена

УСлОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат треба да
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи. лекарско уверење о психофизичкој
способности за рад са децом кандидат прилаже пре
закључења уговора о раду, док уверење из казнене
евиденције прибавља школа по службеној дужности.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе на телефон број:
016/782-206.

ош „раДован коваЧевиЋ“
16248 леце
тел. 016/210-710

спремач

за рад у истуреном одељењу у Стубли, са
50% радног времена
УСлОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да кандидат испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; потврду из суда. лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора о раду. Пријаве слати
поштом или лично доставити на адресу школе.
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лоЗница
установа за ПреДшколско
васПитаЊе и образоваЊе
„бамби“
15300 лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

организација коју овласти Министарство просвете
и спорта. Уз пријаву доставити: диплому о завршеном факултету (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); уверење о савладаном
програму обуке за извођење наставе из предмета
грађанско васпитање за други циклус основног образовања и васпитања. Рок за пријаву је 15 дана.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2012. године
УСлОВИ: средња стручна спрема и сертификат о обављеној обуци за педагошког асистента. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и да има најмање годину дана
рада на пословима васпитача. Уз пријаву доставити
оригинале или оверене фотокопије: дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извода из матичне
књиге рођених, уверења о држављанству РС-не старије од 6 месеци и доказа о радном искуству. Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду дужни су доставити лекарско уверење о одговарајућој
здравственој способности. Пријаве са документациојом слати на адресу установе, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Некомплетне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ниш
ош „љуПЧе николиЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10
тел. 018/800-109

наставник грађанског васпитања
други циклус основног образовања и
васпитања, са 80% радног времена, на
одређено време до 31.08.2012. године

УСлОВИ: студије 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. септембта 2005. године; основне студије у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године: професор педагогије; дипломирани
педагог, општи смер или смер школске педагогије;
дипломирани школски педагог - психолог; професор психологије; дипломирани психолог, општи смер
или смер школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско - клинички психолог; дипломирани социјални радник са
положеним стручним испитом, односно испитом за
лиценцу у области образовања; дипломирани педагог; професор историје; професор историје и географије; професор страних језика; професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност;
професор југословенске књижевности са страним
језиком; професор српског језика и књижевности;
професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; професор српског језика
и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима; професор српскохрватског језика
и опште лингвистике; професор за српскохрватски
језик са 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 српског језика и књижевности у одељењима
за националне мањине. Наведена лица могу да изводе наставу уколико су савладала програм обуке за
извођење наставе из предмета грађанско васпитање
други циклус основног образовања и васпитања,
који организује Министарство просвете и спорта или

ош „Ђура јакшиЋ“

18206 Јелашница, Српских просветитеља 7
тел. 018/4500-055

Професор разредне наставе
УСлОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07) или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да кандидат није осуђиван за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 6 месеци или није правоснажном пресудом
осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала, као и да се против њега не води кривични поступак за наведена кривична дела; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и
здравствена способност за рад. Уз пријаву доставити:
оригинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал
уверења из суда да кандидат није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак за горенаведена дела; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о здравственој
способности за рад са децом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

нови паЗар
ош „селаковац“

36300 Нови Пазар, дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Директор

на мандатни период од четири године
УСлОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11), за наставника и стручног сарадника у основној школи; да поседује дозволу за рад
(лиценцу) и да испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за директора установе (како програм обуке за 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 од доношења истих полаже испит за
директора). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије и извод из
матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију доказа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду о најмање пет
година радног искуства у области образовања и васпитања; лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; преглед кретања у служби са биографским подацима и доказ о својим организационим
способностима. Уверење да кандидат није осуђиван
прибавља установа. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити
на број тел. 020/5335-200.
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ДоПуна конкурса
ПреДшколска установа
„млаДост“
36300 Нови Пазар, луг 2
тел. 020/312-763

Конкурс објављен 25.01.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: планер-аналитичар, допуњује се у делу који се односи на
документацију коју кандидат треба да приложи уз пријаву на конкурс, па поред наведене
документације, после речи „извод из матичне
рођених“, додаје се: доказ о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори и други
акти из којих се види на којим пословима и
са којом стручном спремом је стечено радно
искуство) и фотокопија радне књижице.

Обука за
активно
нови сад
тражење
посла
ПоништеЊе конкурса

Факултет теХниЧкиХ наука

21000 Нови Сад,Трг доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2068
Поништење дела конкурса, објављено у публикацији „Послови“ 18.01.2012. године, за
радно место: ванредни или редовни професор
за ужу научну област Архитектонско - урбанистичко планирање, пројектовање и теорија,
оглашава се неважећим.

основна школа
„марија транДаФил“
21203 Ветерник, Паунова 14
тел. 021/820-940

Посао се не чека,
шеф рачуноводства
посао
се тражи
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломира-

ни економиста-мастер или дипломирани економиста
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године.

секретар школе

са 50% радног времена
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године.

Домар
Национална служба

за запошљавање
УСлОВИ:
IV или III степен стручне спреме електро
или машинске струке.

наставник математике
са 22% радног времена

Пословни
центри
УСлОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему, предвиђену Правилником о врсти стручне спреме
наставника иНСЗ
стручних сарадника у основној школи

(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број 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):
професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичаринформатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за метематику економије;
професор информатике-математике; дипломирани
математичар астроном; дипломирани математичар
примење математике; дипломирани информатичар.

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): професор физике, дипломирани физичар,
професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основа технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику, професор физике и хемије
за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
примењену физику, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за општу
физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани
астроном-смер астрофизика.

висока Пословна школа
струковниХ стуДија у
новом саДу

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија за
ужу научну област рачуноводство
и финансије, наставни предмети:
вредновање предузећа и
управљачко рачуноводство
УСлОВИ: доктор економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство на пословним школама или сличним школама; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије.

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У
наставник хемије
ЗАПОШЉАВАЊУ
на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана, са
30% радног времена

УСлОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број
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): дипломирани хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани Национална
физикохемичар, служба
дипломирани хемичар
смер хемијско
инжењерство,
професор биологије и
за
запошљавање
хемије, професор физике и хемије за основну школу,
дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар-професор хемије.

наставник разредне наставе

Програми
приправништва –
знање у пракси
на одређено време

УСлОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број 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):
професор разредне наставе, наставник разредне
наставе, професор педагогије са претходно завршеном академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика.
ОСТАлО: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: диплому
о стеченом образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених (све у оригиналу
или овереној фотокопији). доказ да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, издат у последњих шест месеци, достављају
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Уверење о некажњавању ће прибавити школа службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

План за
реализацију
вашег
бизниса
наставник физике

на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана, са
40% радног времена
УСлОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број

Бесплатна публикација о запошљавању

Шанса за
младе

Национална служба

Професор струковних за
студија
за
запошљавање
ужу научну област информатика,
инжењеринг и квантитативна
анализа у економији, наставни
предмет: Примена интернет
технологија
УСлОВИ: доктор техничких наука; објављени научни
и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научностручне области; педагошко искуство на пословним
школама или сличним школама; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Предавач за ужу научну
област Пословна економија и
менаџмент, наставни предмети:
Предузетништво и израда и
имплементација бизнис плана
на одређено време од 5 година

УСлОВИ: магистар економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство
на пословним школама или сличним школама; способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.

Предавач за ужу научну област
информатика, инжењеринг
и квантитативна анализа у
економији, наставни предмет:
актуарство Шанса за младе
на одређено време од 5 година

УСлОВИ: доктор економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство на пословним школама или сличним школама; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије.

Школа је знање,
посао је занат

Предавач за ужу научну област
економска теорија и политика,
наставни предмети: Финансијска
стратегија и планирање пореза и
Обуке и субвенције
(за запошљавање)
међународно
опорезивање
на одређено време од једне године

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

УСлОВИ: магистар економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство
на пословним школама или сличним школама; способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.

Предавач за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент,
наставни предмет: технике и
облици међународног пословања
на одређено време од 5 година

УСлОВИ: магистар економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство
на пословним школама или сличним школама; способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.
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Предавач за ужу научну област
информатика, инжењеринг
и квантитативна анализа у
економији, наставни предмет:
Примена информационих
технологија

висока Пословна школа
струковниХ стуДија
у новом саДу

УСлОВИ: магистар информатичких наука; објављени научни и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство
на пословним школама или сличним школама; способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.

Професор струковних студија
за ужу научну област Пословна
економија и менаџмент, наставни
предмет: енергетска безбедност

на одређено време од 5 година

наставник вештина за ужу
научну област економска теорија
и политика, наставни предмет:
социологија

до 1/3 радног времена, на одређено време
до шест месеци
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани социолог или дипломирани социолог-мастер;
склоност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.

наставник страног језика за ужу
научну област економска теорија
и политика, наставни предмети:
Први страни пословни језик I немачки, Први страни пословни
језик II - немачки, Први страни
пословни језик III - немачки и
Други страни пословни језик немачки

до 1/3 радног времена, на одређено време
до шест месеци
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски
или филолошки факултет - група за немачки језик;
способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.
ОСТАлО: лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи не може стећи звање
наставника, односно сарадника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: фотокопије диплома о
завршеним основним и последипломским студијама;
биографију; списак научних и стручних радова, као
и саме радове; доказ о педагошком искуству; доказ
о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву
на конкурс, сачинити извештаје о пријављеним кандидатима за наставнике, а у року од 30 дана за сарадника и ставити их на увид јавности на период од 8
дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем
огласне табле и сајта школе.

Tржиштe рада

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028
Расписује конкурс за избор у звање и на радно
место:

УСлОВИ: доктор техничких наука; објављени научни
и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научностручне области; педагошко искуство на пословним
школама или сличним школама; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Предавач за ужу научну област
информатика, инжењеринг
и квантитативна анализа у
економији, наставни предмет:
Пројектовање система
електронског пословања
на одређено време од 5 година

УСлОВИ: магистар информатичких наука; објављени научни и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство
на пословним школама или сличним школама; способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.

Предавач за ужу научну област
информатика, инжењеринг
и квантитативна анализа у
економији, наставни предмет:
Примењено програмирање
на одређено време од 5 година

УСлОВИ: магистар техничких наука; објављени научни и стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство на пословним школама или сличним школама; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије.
ОСТАлО: лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи, не може стећи звање
наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: фотокопије диплома о завршеним основним
и последипломским студијама; биографију; списак
научних и стручних радова, као и саме радове; доказ
о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву
на конкурс, сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период од 8
дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем
огласне табле и сајта школе.

висока Пословна школа
струковниХ стуДија
у новом саДу

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028
Расписује конкурс за избор у звање и на радно
место:

Професор струковних студија за
ужу научну област економска
теорија и политика, наставни
предмет: Пословно право

аналитички приступ
запошљавању
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до 1/3 радног времена, на одређено време
до једне године
УСлОВИ: доктор правних наука; објављени научни и
стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научностручне области; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

ОСТАлО: лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи не може стећи звање
наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: фотокопије диплома о завршеним основним
и последипломским студијама; биографију; списак
научних и стручних радова, као и саме радове; доказ
о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву
на конкурс, сачинити Извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период од 8
дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем
огласне табле и сајта школе.

вртиЋ и ПреДшколска
установа
„анЂео Чувар“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7

Хигијеничарка
УСлОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању. Пријаве слати искључиво поштом или на
е-mail: оffice@аndjeocuvar.com. Кандидати који прођу
у други круг биће обавештени у року од 8 дана.

школа за Посебно основно
музиЧко образоваЊе
„јосиП славенски“
21000 Нови Сад, Радничка 19а

наставник клавира

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСлОВИ: стечено одговарајуће 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 или VII/1 степен
стручне спреме у наведеним занимањима, а у складу
са Правилником о врсти стручне спреме у основној
музичкој школи. Кандидати треба да испуњавају и
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије дипломе и других
докумената. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

гимназија
„Жарко зреЊанин“
21460 Врбас, Палих бораца 9

Професор енглеског језика

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСлОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника за гимназију; да кандидати испуњавају
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Проверу психофизичких способности кандидата извршиће
надлежна служба за запошљавање. Уз пријаву на
конкурс доставити: оригинал или оверену копију
дипломе и доказ о држављанству и извод из матичне
књиге рођених, док се лекарско уверење доставља
пре закључења уговора о раду. доказ о неосуђиваности прибавља школа.
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ПреДшколска установа
„раДосно ДетиЊство“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-438

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне године
УСлОВИ: Услови за наведено радно место прописани су чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3 Правилника о програму обуке за педагошког асистента: одговарајуће
образовање (оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи); доказ о познавању ромског
језика; докази о испуњавању услова утврђених у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир.

ош „Ђура ДаниЧиЋ“

21000 Нови Сад, душана Васиљева 19
тел. 021/452-962

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка одсутне
запослене
УСлОВИ: одговарајуће образовање (VII степен стручне спреме), да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети: уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија-не старије од 6 месеци); диплому о стручној спреми у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (оригинал
или оверена копија). лекарско уверење-опште кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уверење о некажњавањуизвод из казнене евиденције прибавља школа по
службеној дужности. Пријаве се подносе на наведену адресу, поштом или лично, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Друштвена одговорност
панчЕво

ПРИОРИТЕТИ
У
ПоништеЊе
конкурса
Прекршајни
суД
ПанЧево
ЗАПОШЉАВАЊУ
26000 Панчево, Браће Јовановића 20/1

Конкурс објављен 18.01.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: секретар суда.

ДоПуна огласа
балетска школа
„Димитрије ПарлиЋ“

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
Оглас објављен
18.01.2012. године у публиНационална
служба
кацији „Послови“, допуњује се у следећем: по
за Правилнику
запошљавање
о врсти стручне спреме наставни-

ка у стручним школама, за профил играч класичног балета, за све набројане профиле па
до балетског педагога, тражи се да набројани
имају образовање за играча класичног балета, тј. завршену средњу балетску школу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања допуне конкурса.

Програми
иправништва –
ВАшА
знање у пракси

ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs
Шанса за
младе

ош „Ђура ФилиПовиЋ“

26229 Плочица, Жарка Зрењанина бб
тел/факс: 013/757-011

наставник физике

за 30% радног времена

наставник математике
за 89% радног времена

УСлОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање-високо образовање у складу са чланом 8 Закона 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 („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 9/09 и 3/2010) и да испуњавају услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати коју уђу у ужи избор
биће упућени на проверу психофизичких способности код Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидат подноси:
оверену фотокопију дипломе и оверену фотокопију
уверења о држављанству РС (које није старије од 6
месеци). Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

основна школа
„аксентије максимовиЋ“
26227 долово, Аксентије Максимовић 1
тел. 013/634-207

Професор физичког васпитања

на одређено време до 31.08.2012. године

Професор енглеског језика

за 74% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Професор историје

за 15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012.
годинеслужба
Национална

за запошљавање
наставник српског
језика за
рад у одељењима на румунском
наставном језику
за 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник грађанског васпитања
за 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник верске наставе

за 65% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године
УСлОВИ: За професора физичког васпитања, професора енглеског језика, професора историје: VII степен стручне спреме, а за наставника српског језика
за рад у одељењима на румунском наставном језику,
наставника грађанског васпитања, наставника верске наставе: VI степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати уз пријаву
треба да приложе: доказ о поседовању одговарајуће
стручне спреме (оверена фотокопија дипломе), уверење о неосуђиваности (СУП), уверење да кандидат
није под истрагом (суд), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да изабрани кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Оверене фотокопије
докумената не могу бити старије од 6 месеци. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Својеручно потписане пријаве, са животном и
радном биографијом (CV) и документима доставити
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Бесплатна публикација о запошљавању

меДицинска школа
„стевица јовановиЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

наставник биологије

за 4 часа недељно (20% радног времена),
на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСлОВИ: Осим општих услова за заснивање радног
односа и услова утврђених у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати
морају да испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани
биолог, професор биологије и хемије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са комплетном документацијом слати искључиво
на адресу школе.

ош „моша ПијаДе“

26214 дебељача, Серво Михаља 32

наставник математике
за 20 часова

наставник математике
за 12 часова

наставник математике

мађарска одељења, за 16 часова
УСлОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер 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 91/08),
а 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; да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: диплому о
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
завршеном одговарајућем
високом
образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (нови образац); доказ о
познавању мађарског језика, најмање средње образовање или положен испит из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе, за
рад у мађарским одељењима. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела прибавља школа. Изабрани кандидат доставља
лекарско уверење пре закључења уговора о раду.
Кандидати у пријави морају навести на која радна места се пријава тачно односи (број часова). Сва
документа се достављају у оригиналу или у овереној
фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве у којима није наведено на које се
радно место тачно односе, пријаве које садрже документа која нису оверена или оригинална неће бити
разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.
Ближа обавештења могу се добити на број телефона:
013/665-448, 665-060.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање
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среДЊа струЧна школа
„васа ПелагиЋ“
26220 Ковин, Цара лазара 261
e-mail: pskovin@open.telekom.rs
тел. 013/742-200

Професор физике

са 60 % радног времена, на одређено
време ради замене запосленог одсутног
преко 60 дана, а најдуже до краја школске
2011/2012 године
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 физичар- информатичар, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар – истраживач, дипломирани физичар за примењену физику и информатику

Професор практичне наставе за
образовни профил кувар
са 50 % радног времена

УСлОВИ: виши стручни радник технологије куварства; виши угоститељ са предходно стеченим четворогодишњим образовањем за занимање техничар
кулинар или кувар; гастролог; кувар-специјалиста;
виши стручни радник –комерцијалист угоститељства.
ОСТАлО: Кандидат треба да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству
РС, не старије од шест месеци; 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 горе наведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 013/742-200.

пироТ
ош „Добринка богДановиЋ“
18332 Стрелац

наставник математике
са 67% радног времена

УСлОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, диплоирани математичар-информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије.

Професор-наставниколигофренолог
УСлОВИ: VII степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом
ометеном у развоју.

наставник тио

са 40% радног времена
УСлОВИ: VII степен стручне спреме, професор технике, професор технике и информатике, професор
информатике и техничког образовања, професор
машинства, професор електротехнике, професор
техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор
физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање.

наставник разредне наставе

Пу „колибри“

26210 Ковачица, др. Јанка Булика бб

васпитач

4 извршиоца
УСлОВИ: одговарајућа стручна спрема, и то: високо
образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
васпитач; основне студије у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, у звању
васпитача; високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање у звању васпитача; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
и 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; да има држављанство Републике Србије; да
има знање Обука
словачкогза
језика, као језика на којем се
изводи васпитно-образовни
рад. Уз пријаву на конактивно
курс кандидат треба да приложи: доказ о траженом
образовањутражење
(фотокопија дипломе); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија);
посла
доказ о знању словачког језика, доказ да је кандидат
стекао одговарајуће образовање на словачком језику
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или уверење да је положио испит из словачког језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе. доказ из тачке 2. и 3. конкурса прибавиће Установа у сладу са законом. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњивању услова конкурса са назнаком „за конкурс“ слати на горе наведену адресу.
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на одређено време до истека мандата
директора
УСлОВИ: VII или VI степен стручне спреме, професор разредне наставе, наставник разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом.
ОСТАлО: Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и посебне услове прописане одредбама
члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09). Уз пријаву кандидати, поред кратке биографије, прилажу: оригинал или оверену фотокопију
дипломе, доказ о положеном испиту за лиценцу,
уверење о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси примљени кандидат пре закључења уговора
о раду, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених у овереној фотокопији-не старије од 6
месеци. Уверење о неосуђиваности прибавља школа
службеним путем. Рок за пријаву је 8 дана, на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

гимназија
„свети кирило и метоДије“
18320 димитровград, Кирила и Методија 12
тел. 010/362-163

Директор

на мандатни период од 4 године
УСлОВИ: На конкурс за избор директора школе може
да се пријави кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 8 став 2 и чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/10) и опште услове: да има
одговарајуће образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, 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 које је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; обука и положен испит за директора
установе (након доношења подзаконског акта који ће
прописати програм обуке, начин и поступак полагања
испита за директора), најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да поседује дозволу
за рад (лиценцу или стручни испит), да није осуђиван у
складу са одредбом чл. 120 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (уверење
прибавља установа). Уз пријаву на конкурс доставити:
биографске податке, односно радну биографију, диплому о завршеном одговарајућем образовању (оригинал
или оверену копију), уверење о положеном испиту за
лиценцу или стручном испиту за наставника или стручног сарадника (оригинал или оверену копију), потврду
о раду у области образовања, уверење о држављанству
(оригинал или оверену копију-не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци), уверење да се против кандидата не води истражни или кривични поступак, остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Пријаве
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурсну
комисију“. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 010/362-163.

економска школа Пирот
18300 Пирот, Таковска 24

Професор правне групе предмета
са 70% радног времена

УСлОВИ: За професора правне групе предмета 70%
(уставно и привредно право 20%, право 20%, основи права 15%, право у трговини 15%): дипломирани
правник.

наставник куварства са
практичном наставом
са 20% радног времена

УСлОВИ: а) Теоријска и практична настава - виши
стручни радник технологије куварства; - виши угоститељ, ако има претходно завршен четврти степен
угоститељско-туристичке струке за занимање техничар кулинар или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши стручни радник
- комерцијалист угоститељства; виши стручни радник
угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство. б) Практична настава: кувар – специјалиста,
виши стручни радник - комерцијалист угоститељства

Професор хигијене и екологије и
здравственог васпитања
са 30% радног времена

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

УСлОВИ: За професора хигијене и екологије и здравственог васпитања 30% (хигијена 20%, екологија
и здравствено васпитање 10%): хигијена: доктор
Национална
медицине. Екологија
и здравствено служба
васпитање: професор биологије, доктор
медицине.
за запошљавање
ОСТАлО: Кандидати треба да испуњавају опште
услове предвиђене чл. 13. Закона о раду и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања.

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

Наука и образовање
Кандидати треба да испуњавају и посебне услове из
Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у средњој школи. Кандидати уз
пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству; лекарско уверење да
имају одговарајућу здравствену способност; доказ да
су држављани Републике Србије; уверење да нису
осуђивани, да се не налазе под истрагом. Пријаве
на конкурс доставити у рукопису. Пријаве се подносе
лично у секретаријату школе, или на горе наведену
адресу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

пожарЕвац
ош „ДраЖа марковиЋ роЂа“
12312 Смољинац
тел. 012/283-232

среДЊа школа „млаДост“

ош „9. мај“

Професор економске групе
предмета

Професор енглеског језика

12300 Петровац на Млави, Млавска 14

са 90% радног времена

Професор економске групе
предмета
УСлОВИ: дипломирани економиста, (факултет четворогодишњег трајања или звање мастер). Кандидат
треба да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс, кандидат доставља доказ о
испуњености услова: да има одговарајуће образовање и да је држављанин Републике Србије (оверене фотокопије). доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат доказује пре закључења уговора о
раду. доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горе наведену адресу.

УСлОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
у складу са чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09 и 3/10). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
поседовању држављанства Републике Србије; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 012/283232 и 283-328.

основна школа „милисав
николиЋ“
12313 Божевац, Маршала Тита 1
тел. 012/281-145, 281-146

Домар

на одређено време до повратка запосленог
са боловања
УСлОВИ: III степен стручне спреме; квалификовани
радник. Кандидат треба да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: диплому о степену стручне спреме, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. документа се прилажу у оригиналу или
као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу.

за 12 часова

Професор биологије

за 18 часова у матичној школи и ИО, на
одређено време до повратка радника са
боловања
УСлОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања.

ош „братство јеДинство“
36312 дуга Пољана
тел. 020/5375-021

Професор ликовне културе
са 40% радног времена

наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања

31335 Саставци
тел. 033/47-208

пријЕпољЕ
ош „12. Децембар“
36310 Сјеница, Нова

Професор српског језика

на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана
УСлОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом о основној
школи и Законом о основама система образовања и
васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће услове у погледу стручне спреме: VII степен
стручне спреме у одговарајућем занимању, према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („ Службени
глсник Р. Србије“ број 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, 8/2008, 11/2008, 2/2009, и
9/2009), тј. професор српског језика и књижевности,
професор српског језика са општом лингвистиком,
професор српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима, дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог
за спскохрватски језик и југословенску књижевност,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност српскохрватски језик, професоор
српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно васпитни
рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику, професор југословенске и опште
књижевности, 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 у одељењима за националне мањине. Приложити: диплому о завршеној школи, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прилаже се пре закључења уговора о
раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа.

Обука за активнО
тражење пОсла

Бесплатна публикација о запошљавању

Професор грађанског васпитања
на одређено време, са 20% радног
времена

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Жиотнићу
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8, 120 и 122
Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената којима доказују
да испуњавају услове конкурса (диплому о стеченом одговарајућем образовању, лиценцу-уверење о
положеном стручном испиту, лекарско уверење, уверење да нису осуђивани, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених). Рок за пријављивање 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

проКУпљЕ
ош „тоПлиЧки Хероји“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Професор математике
Професор математике

на одређено време до повратка раднице са
боловања, за 66% норме

Професор математике

на одређено време до повратка раднице са
боловања
УСлОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Потребна документација: оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 2/09) и то: професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор
информатике и математике, дипломирани математичар-астроном; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре
закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности
прибавља школа, слати оверене копије не старије од
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

теХниЧка школа
„Ђуро ЂаковиЋ“ ПоДујево
са седиштем у куршумлији
18430 Куршумлија, Топличка 14

Професор енглеског језика

за 12 часова недељно на одређено време
до 31.08.2012. године
УСлОВИ: VII степен стручне спреме, професор
односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност

смЕдЕрЕво
ош „Димитрије ДавиДовиЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376, 616-392

наставник енглеског језика

на одређено време ради до повратка
запослене са породиљског и одсуства са
рада ради неге детета
УСлОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09) и Правилника о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10); да кандидати треба испуњавају услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Директор

на период од 4 године
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за директора школе, а уколико изабрани
кандидат нема положен испит за директора дужан је
да савлада обуку и положи испит на начин и у роковима који пропише министар; најмање 5 година рада
у установи; кандидати треба да испуњавају и услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; познавање мађарског језика
на наставном нивоу-доказ о познавању мађарског
језика (лице које је стекло средње, више или високо образовање на мађарском језику или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву приложити: оверен
препис дипломе о стеченој стручној спреми; биографске податке; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценца); фотокопију радне
књижице; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); потврду или други законом предвиђен
доказ (завршена средња, виша или висока школа на
мађарском језику) о познавању мађарског језика на
наставном нивоу. Кандидат који буде изабран доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Потврду
о неосуђиваности, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак, прибавља установа. Рок
за пријаву је 15 дана.

ош „Доситеј обраДовиЋ“

сомбор

25000 Сомбор, Славише Вајнера чиче бб
тел. 025/440-431

основна школа
„иван горан коваЧиЋ“
25264 Сонта, Војвођанска 58
тел. 025/792-011

наставник српског језика
за 77% радног времена

наставник енглеског језика
за 77% радног времена

наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСлОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, 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,
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: краћу биографију; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању;
извод из матичне књиге рођених. лекарско уверење
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Пријаве послати на горенаведену адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 025/792-011.
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ош „братство-јеДинство“

25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322
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Професор разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног
радника преко 60 дана
УСлОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву подноси:
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству не старије од 6 месеци; биографију (уколико је
лице са радним искуством податке о радном искуству
и пословима које је обављао); лекарско уверење као
доказ о општој здравственој способности кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Рок за пријаву је 8 дана.

основна школа „млаДост“
25263 Пригревица, Вука Караџића 6а
тел. 025/822-766

наставник физике

за 60% радног времена

ника 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, 17/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008, 6/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и
3/2010). Поред законом прописаних општих услова, кандидат мора да испуњава услове прописане у
члану 120. Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
краћу биографију; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству не старије
од 6 месеци). лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве треба
слати на горе наведену адресу школе. Ближе информације могу се добити код секретара школе или на
телефон 025/822-766.

срЕмсКа миТровица
основна школа
„Душан јерковиЋ уЧа“

22310 шимановци, Трг Светог Николаја 18
тел. 022/480-235, 480-852

наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка запослене
са боловања, за 65% недељне норме, за
рад у матичној и подручним школама у
Дечу и Карловчићу
УСлОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи: професор
информатике; професор информатике у образовању;
професор информатике и техничког образовања;
дипломирани инжењер информатике; дипломирани инжењер пословне информатике; дипломирани
инжењер електротехнике за рачунарску технику и
информатику; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер
организације рада-смер кибернетски; дипломирани
инжењер организације-за информационе системе;
дипломирани инжењер за информационе системе;
дипломирани инжењер организационих наука-одсек
за информационе системе; дипломирани економиста-за економику, статистику и информатику; дипломирани математичар; професор математике; професор физике: дипломирани инжењер електротехнике,
смер рачунарске технике и информатике; дипломирани инжењер електронике; професор технике
и информатике; професор техничког образовања;
професор електротехнике; професор машинства;
дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе; лица која
су на основним студијама имала најмање четири
семестра информатичких предмета.

наставник разредне наставе

на одређено време до истека мандата
директору
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу.

наставник енглеског језика

наставник математике
за 44% радног времена

наставник немачког језика
за 89% радног времена

УСлОВИ: одговарајуће високо образовање: 1) 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; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Сходно Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-

у првом циклусу основног образовања,
на одређено време ради замене одсутне
запослене, до краја школске 2011/12.
године, са 60% радног времена, за рад
у подручним школама Деч, Карловчић и
Сремски Михаљевци
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
одговарајућег страног језика; професор разредне
наставе; дипломирани филолог; дипломирани школски педагог или школски психолог; дипломирани
педагог или дипломирани психолог; наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145. и 146.
Закона о основној школи; наставник одговарајућег
страног језика са положеним стручним испитом по
прописима из области образовања или лиценцом за
наставника; наставник разредне наставе; лице које
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испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или
педагогије и психологије, као и методике наставе;
професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу; професор разредне наставе, који
је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик(60 ЕСПБ-Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира;
дипломирани библиотекар-информатичар. лица
из става 2 тач. 2), 3), 4), 5), 8), 9) и 12) овог члана треба да поседују знање језика најмање на нивоу
Б2 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Б2
доказује се уверењем о положеном одговарајућем
испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за
ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује
Министарство просвете и спорта. лице из става 2
тачка 3) овог члана у обавези је да положи испите
из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе. лица из става 2 овог
члана треба да савладају и обуку за наставу страног
језика на раном узрасту у трајању од 25 сати у организацији Завода за унапређивање васпитања и образовања-Центар за професионални развој, односно
друге организације коју овласти Министарство просвете и спорта. Предност за извођење наставе из
страног језика у првом циклусу основног образовања
и васпитања из става 2 овог члана имају професор,
односно наставник одговарајућег страног језика,
професор разредне наставе, наставник разредне
наставе, професор у предметној настави и наставник
у предметној настави са положеним испитом Б2.
ОСТАлО: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених-не старије од 6 месеци); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. доказ о испуњавању услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, подноси се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Пријаве послати на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе: 022/480-235, 480-852.

установа културни центар
22400 Рума, Вељка дугошевића 102
тел. 022/471-212

Портир

на одређено време од 3 месеца
УСлОВИ: II степен стручне спреме. Уз пријаву је
потребно поднети и следећа документа: уверење
да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда); уверење да кандидат није осуђиван
(уверење МУП-а); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Рок за подношење пријаве
је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Пријаве се подносе лично или поштом,
на адресу установе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Најкраћи пут
до посла

ош „Херој јанко Чмелик“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2
тел. 022/310-631

наставник физичког васпитања

за 4 часа недељно (20% педагошке норме)

наставник музичке културе

за 10 часова недељно (50% педагошке
норме)

наставник техничког и
информатичког образовања

за 16 часова недељно (80% педагошке
норме)

наставник немачког језика и
књижевности

за 16 часова недељно (80% педагошке
норме)
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96
до 4/2009); да кандидат испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; знање словачког књижевног језика. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи:
оверен препис дипломе о завршеном факултету за
наведено радно место, уверење о држављанству,
извод из матична књиге рођених, уверење да није
под истрагом за кривична дела која га чине неподобним за рад у школи, као и доказ о знању словачког
књижевног језика (положен испит из словачког језика са методиком на одговарајућем факултету). Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном потпуном
документацијом доставити на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „22. јул“

22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/500-307

наставник српског језика

за рад у комбинованом одељењу од 1. до 4.
разреда у Сланкаменачким Виноградима,
са 15% радног времена
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор 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. У школама
у којима се образовно-васпитни рад обавља на језику
народности: професор српскохрватског језика и југословенске књижевности; професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине.
Кандидат мора имати 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 („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08),
почев од 10. септембра 2005. године; односно стечено високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.

наставник разредне наставе

Сајмови
запошљавања

на словачком језику од 1. до 4. разреда,
за рад у комбинованом одељењу у
Сланкаменачким Виноградима
УСлОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, профе-
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сор разредне наставе; наставник разредне наставе;
професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика.
ОСТАлО: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат достави оригинале или оверене
копије следећих докумената: диплому; уверење о
држављанству. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „јован ПоПовиЋ“
22320 Инђија, Краља Петра I бб

наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 30% радног
времена
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани хемичар; професор хемије; професор хемије и
физике; професор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за
истраживање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; професор биологије и хемије; професор физике
и хемије за основну школу; дипломирани професор
биологије и хемије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложе следеће доказе о испуњености услова: диплома
о стеченој стручној спреми; држављанство Републике Србије. доказ о испуњености услова из тачке 2
конкурса подноси се пре закључења уговора о раду,
а из тачке 3 прибавља школа. Наведена документација се може доставити у оригиналу или у овереном
препису/фотокопији. Пријаве са документацијом послати поштом на адресу школе или предати у секретаријат школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

сУбоТица
универзитет у новом саДу
уЧитељски Факултет на
маЂарском наставном језику
у суботици
24000 Суботица, штросмајерова 11
тел. 024/624-400

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

асистент за научну област
биолошке науке, ужа научна
област методика наставе групе
предмета везане за изучавање
света око нас (у предшколским и
нижим разредима основне школе)

са 50% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику, на одређено
време од 3 године
УСлОВИ: VII/2 степен стручне спреме-мастер, студент докторских студија у наведеној научној области,
који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни рад. Остали услови за избор сарадника
Факултета предвиђени су одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010)
и општим актима Универзитета у Новом Саду, Учитељског факултета на мађарском наставном језику у
Суботици.
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асистент за научну област
информатика у образовању-све
уже научне области

за рад на мађарском наставном језику, на
одређено време од 3 године
УСлОВИ: VII/2 степен стручне спреме, студент докторских студија у наведеној научној области, који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад. Остали услови за избор сарадника Факултета предвиђени су одредбама Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење и 97/2008
и 44/2010) и општим актима Универзитета у Новом
Саду, Учитељског факултета у Суботици.
ОСТАлО: У звање наставника може бити изабрано лице које није правоснажном пресудом осуђено
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова на
Факултету. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверена копија, уверење о држављанству-оригинал или
оверена копија, списак научних радова и сами радови, подносе се Учитељском факултету на мађарском
наставном језику у Суботици, штросмајерова 11,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

универзитет у новом саДу
уЧитељски Факултет на
маЂарском наставном језику
у суботици
24000 Суботица, штросмајерова 11
тел. 024/624-400

Објављује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања:

наставник за научну област
Педагошке науке-све уже научне
области, сва звања
за рад на мађарском наставном језику

УСлОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор педагошких наука, а остали услови за избор наставника
Факултета предвиђени су одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010)
и општим актима Универзитета у Новом Саду, Учитељског Факултета на мађарском наставном језику
у Суботици. У звање наставника може бити изабрано лице које није правоснажном пресудом осуђено
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова на
Факултету. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверена копија, уверење о држављанству-оригинал или
оверена копија, списак научних радова и сами радови, подносе се Учитељском факултету на мађарском
наставном језику у Суботици, штросмајерова 11, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „ХуЊаДи јанош“
24220 чантавир, Трг слободе 2
тел. 024/782-025

радник на одржавању чистоће
УСлОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат треба има завршену основну школу
и да испуњава услове утврђене у члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидати уз
пријаву на конкурс прилажу: биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе, доказ о држављанству. лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључивања
уговора о раду. доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Пријаву са доказима о испуњавању
услова за заснивање радног односа и биографијом,
доставити на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
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ош „сеЧеЊи иштван“

ПреДшколска установа
за Децу „бамби“

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

24300 Бачка Топола, дунавска 8
тел. 024/711-148

Директор

на мандатни период од 4 године
УСлОВИ: На конкурс за избор директора школе може
да се пријави кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 став 5, 6, 12 и
13, чланом 120 став 1-4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и опште услове: да је наставник, педагог или психолог који је стекао одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен испит
за директора школе (програм обуке за директора
школе и правилник о полагању испита за директора
школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у
обавези да у законском року положи испит за директора школе); поседовање дозволе за рад (лиценце)
за наставника, педагога или психолога; најмање пет
година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог образовања. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
оверену фотокопију о положеном стручном испиту
(лиценцу), потврду о радном искуству са подацима
о пословима и задацима које је обављао, прилоге
којима доказује своје стручне, организационе и друге
квалитете, уверење о некажњавању-податке од МУПа прибавља школа по службеној дужности за све кандидате, уверење о држављанству, лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима-не старије од 6 месеци. Пријаве са
доказима о испуњавању услова слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава за конкурс за директора“;
бројеви телефона: 024/525-799 и 555-839. Контакт
особа: секретар школе Гордана Поњаушић. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

кувар
на одређено време до повратка запосленог
са неплаћеног одсуства
УСлОВИ: IV, односно V степен стручне спреме, КВ
или ВКВ кувар, 1 година радног искуства у струци;
да кандидати испуњавају услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања.

васпитач
на одређено време до повратка запосленог
са боловања
УСлОВИ: VI степен стручне спреме, стечено звање
васпитач, да кандидат има дозволу за рад-лиценцу; да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАлО: Уз пријаву кандидати треба да доставе:
лекарско уверење којим се потврђује да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о стеченом образовању-оригинал или оверена фотокопија дипломе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

шабац
ош „јован цвијиЋ“

15214 дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/751-70-20

Помоћни радник

ош „ПетеФи шанДор“

24414 хајдуково, Омладинских бригада 29-31
тел. 024/758-030

Професор разредне наставе
у комбинованом одељењу на
мађарском наставном језику
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће
високо образовање. Поред законом предвиђених
услова (чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања-“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11),
кандидат треба да има одговарајуће високо образовање, а у свему према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 20/04,
3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела прибавља установа. За наведено радно место предвиђен је рад у одељењима на
мађарском наставном језику - потребно је познавање
мађарског наставног језика. Уз пријаву на конкурс
приложити: диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству или оверену фотокопију. За радно место кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе
да је стекао средње, више или високо образовање на
језику националне мањине. Пре закључивања уговора о раду кандидат треба да прибави лекарско уверење да има здравствену способност за рад са децом
и ученицима. Проверу психофизичких спсобности за
рад са децом и ученицима врши Национална служба
за запошљавање. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

за рад у издвојеном одељењу Јазовник
УСлОВИ: у складу са чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања, као и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; основно образовање - I степен стручне спреме.

библиотека „Диша атиЋ“
15225 Владимирци, Светог Саве 26
тел. 015/513-145

Директор
УСлОВИ: VII/1 степен и најмање три године радног
искуства у култури. Кандидат уз пријаву треба да
достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету; потврду о радном стажу; уверење о држављанству; уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест
месеци; кратку биографију; програм развоја библиотеке у мандатном преиоду. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за директоране отварати“, или лично организатору материјалнофинансијских и општих послова Библиотеке. Уколико
је пријава поднета препоручено, поштом, тада се као
дан пријаве на конкурс рачуна дан пријема пошиљке
од стране поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

ош „стојан новаковиЋ“

ош „Жика ПоПовиЋ“

наставник српског језика и
књижевности

Професор разредне наставе

15000 шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38

са 95% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског и одсуства са рада ради неге
детета
УСлОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање, односно
да поседују VII степен стручне спреме у складу са
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/08, 6/08,
8/08, 9/09, 3/10); да испуњавају услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати уз пријаву треба да доставе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/513-134

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

медицинска сестра-васпитач
УСлОВИ: Завршена медицинска школа, смер васпитач.
ОСТАлО: Уз молбу досатавити: уверење да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
заи за кривичзатвора у трајању од три Обука
месеца, као
на дела насиље у породици,
одузимање малолетног
активно
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
тражење
или родоскрвњење, за кривично
дело примање
или давање мита, за кривично
дело из групе крипосла
вичних 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;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; оверену фотокопију дипломе. Молбе слати
на горенаведену адресу или доставити лично.

ош „емилија остојиЋ“

за рад у издвојеним одељењима на
одређено време до 31.08.2012. године
2 извршиоца

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

УСлОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове по
Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“ - „Просветни гласник“ бр. 6/96, 3/99,
10/20052, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/07, 3/07, 4/07,
8/08, 11/08). Кандидати подносе: радну и личну биографију; пријаву; извод из матичне књиге рођених;
оверен препис дипломе о завршеној школи- факултету; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); потврду да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ да имају психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима.

са 80% радног времена, за рад у ИО Роге и
Средња Добриња

ложач централног грејања
Пу „слава ковиЋ“

УжицЕ

УСлОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о систематизацији радних места: III степен стручне спреме, машинског, грађевинског, електро смера; положен испит за ложача
централног грејања (котлови централног грејања
са чврстим горивом). Кандидати подносе: радну и
личну биографију; пријаву; извод из матичне књиге
рођених; оверен препис дипломе о завршеној школи; уверење о положеном испиту за ложача централног грејања (котлови централног грејања са чврстим
горивом); уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); потврду да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ да имају психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима.

Професор биологије

УСлОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и посебне услове прописане одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања.
Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената којима доказују
да испуњавају услове конкурса. Пријаве се достављају на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ош „Душан јерковиЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/513-148

Професор математике
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи;
да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе.

ош „миливоје боровиЋ“
31312 Мачкат
тел. 031/3830-255

Друштвена одговорност
стручни сарадник – психолог
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ОСТАлО: Кандидати ће бити обавештени о резултату конкурса. Пријаве са документима слати на горе
наведену адресу.

ПоништеЊе огласа
висока школа струковниХ
стуДија за васПитаЧе
15000 шабац, добропољска 5

тел. 015/342-171,
Посао
се342-172
не чека,
e-mail: vivasaba@ptt.rs
посао
се тражи
Конкурс објављен у публикацији „Послови“

07.12.2011. године, поништава се за радно
место: наставник у звању предавача за ужу
област филолошке науке-језик и књижевност,
на период од пет година, са 50% радног времена.

Национална служба
за запошљавање

Програми
приправништва –
знање у пракси

ПоништеЊе огласа
ош „Жика ПоПовиЋ“

Пословни
центрио запошљавању
Бесплатна публикација
НСЗ

УСлОВИ: Кандидат треба да испуњава све услове
прописане Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“ бр. 3/10). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању држављанства РС, извод из матичне књиге
рођених. Пријаве са назнаком „за конкурс“ подносити на горе наведену адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон број 031/3830-255.

основна школа
„саво јовановиЋ сирогојно“
31207 Сирогојно
тел. 031/802-059

стручни сарадник – психолог

са 50% радног времена, за рад у матичној
школи, ИО Љубиш, ИО Жељине, ИО
Рожанство, ИО Гостиље
на одређено време до повратка радника са
боловања а најдаље до 31.08.2012. године
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са
Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат треба да испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству. Ближе информације на телефон
031/802-059.

Шанса за младе

15225 Владимирци, Светог Саве бб

Национална
Конкурс
објављен услужба
публикацији „Послови“
30.11.2011.
године, поништава се за радно
за запошљавање
место: професор физике са 20% радног времена на одређено време до 31.08.2012. године.

са 50% радног времена на одређено
време до повратка радникаНационална
са боловања аслужба
најдаље до 31.08.2012. године
за запошљавање

Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

01.02.2012. | Број 450 |

35

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Наука и образовање

висока Пословно-теХниЧка
школа струковниХ стуДија
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

сарадник у настави за ужу научну
област рачунарско инжењерство и
информатика (наставни предмет:
основи информатике)

са 30% радног времена на одређено време
на период од годину дана

сарадник у настави за ужу научну
област рачунарско инжењерство
и информатика (наставни
предмети: графички дизајн, WEB
програмирање, математичко
моделирање, мултимедијално
рачунарство)

са 30% радног времена на одређено време
на период од годину дана
УСлОВИ: студент мастер студија или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање осам (8).
ОСТАлО: Кандидат уз пријаву на конкурс подноси
биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету или високој школи струковних студија, уверење да је уписао други степен академских
студија или специјалистичких студија, потврду о просечној оцени у току студија уколико нема диплому.
Услови за избор прописани су Законом о високом
образовању, Статутом школе, Правилником о избору
наставника и сарадника и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс се достављају на адресу школе.

теХниЧка школа

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

1. наставник технологије рада
за образовни профил помоћни
књиговезац

са 10% радног времена на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, а најкасније до 31.08.2012. године

2. наставник практичне наставе
за образовни профил помоћник
књиговезца

са 90% радног времена на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, а најкасније до 31.08.2012. године
УСлОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати,
који поред општих услова предвиђених Законом о
раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл.
120. став 1. Закона о основама система образовања
и васпитања. За сва радна места предвиђено је одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10.09.2005. године; или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 1/95, 24/04 и 10/09). За радно место под
2. може конкурисати и: лице са стеченим средњим
образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада хемија,
неметали и графичарство; кандидат може имати и
високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне
студије), на студијама у трајању од три године или
лице са стеченим вишим образовањем у складу са
одговарајућим правилником. Кандидати осим одговарајуће стручне спреме морају да поседују и стручну
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дефектолошку оспособљеност за рад са ученицима
лако ментално ометеним у развоју или стручну спрему дипломираног дефектолога. Кандидати треба да
имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
У пријави навести тачан назив радног места за који
кандидат конкурише, као и списак документације која
се уз пријаву доставља, а којом се доказује испуњавање услова предвиђених Законом и Правилником,
као и овим конкурсом: диплома о стеченом 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
као оверене фотокопије. Уверење о неосуђиваности
школа прибавља по службеној дужности, а лекарско
уверење се прилаже по доношењу одлуке. Пријаве
слати на адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

уметниЧка школа
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

факултет музичке уметности, факултет ликовне
уметности, факултет примењених уметности.

радник на одржавању хигијене
школских просторија-спремачица
УСлОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа.
ОСТАлО: Уз пријаву кандидати подносе доказе у
складу са чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: извод из матичне књиге
рођених, оверен препис дипломе о завршеном образовању, уверење о држављанству, лекарско уверење
по пријему у радни однос. Уверење којим се доказује
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или
није правоснажном пресудом осуђен за кривично
дело против достојанства личности и морала-прибавља установа.

ош „Димитрије туцовиЋ“

наставник географије

са 20% радног времена на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСлОВИ: Кандидат који конкурише мора испуњавати услове предвиђене Законом о раду и чланом 120.
Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе
доказе о испуњености услова који се односе на врсту
образовања и држављанство, у оригиналу или овереној копији. Пријаве са документацијом слати на
адресу.

основна школа за слушно
оштеЋену Децу
„миоДраг в. матиЋ“
31000 Ужице, драгише лапчевића 1
тел. 031/563-690

наставник разредне/разредно
предметне наставе
2 извршиоца

УСлОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
утврђене Законом о основама система образовања и
васпитања и чланом 2. Правилника о врсти стручне
спреме наставника, васпитача и стручних сарадника
у основној школи за глуве и наглуве ученике („Просветни гласник РС“ бр. 4/98). Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној и разредној
настави може да изводи: дипломирани дефектолог
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног
слуха; наставник дефектолошког одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха. Пријаве
са потпуном документацијом, и то: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; оверену
копију дипломе; лекарско уверење; уверење о положеном стручном испиту; доставити на адресу школе
са назнаком „за конкурс“. За додатна обавештења,
број телефона 031/563-690.

14226 Јабучје
тел. 014/74-014

Директор

на период од четири године
УСлОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степенадипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије-у складу са Законом о високом
образовању или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године),
за наставника основне школе; педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); испуњавање услова утврђених у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном
искуству; преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ош „милан ракиЋ“

14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31
тел. 014/3121-168

Професор разредне наставе

ваљЕво
ПољоПривреДна школа
са Домом уЧеника „ваљево“
14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/221-557, 223-112, 225-740

васпитач у дому ученика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСлОВИ: VII степен стручне спреме, наставног смера следећих факултета: филолошки факултет, филозофски факултет, природно-математички факултет, педагошко-технолошки факултет, факултет за
физичко васпитање, факултет политичких наука,

на одређено време до краја школске
2011/2012. године, за рад у издвојеном
одељењу у Берковцу
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Поред општих услова за заснивање радног односа,
предвиђених Законом о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Правлником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати уз пријаву
на оглас, са биографским подацима, прилажу: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству.
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Наука и образовање

меДицинска школа
„Др миша ПантиЋ“

универзитет сингиДунум
Пословни Факултет ваљево

наставник медицинске биохемије

наставник у звање ванредног
професора за ужу стручну област
Финансије и банкарство

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене наставника на одсуству
ради неге детета, а најдуже до 12.04.2012.
године

наставник стручних предмета
фармацеутске струке

са 45% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник патологије

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

наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног
наставника

наставник историје

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног наставника
УСлОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

спремачица
УСлОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа.
ОСТАлО: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); да
имају одговарајуће високо образовање сходно члану
8 Закона о основама система образовања и васпитања и стечено стручно звање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93...3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005...11/2008,
4/2009, 5/2011 и 8/2011). Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказ о врсти и степену стручне спреме - оверена фотокопија, уверење о
држављанству Републике Србије и извод из матичне
књиге рођених. доказ о психофизичкој способности
за рад са ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља школа.
Пријаву доставити поштом, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“ или лично сваког радног
дана, у времену од 08,00 до 14,00 сати.

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

на период од 5 година

наставник у звање ванредног
професора за ужу стручну област
рачуноводство и ревизија
на период од 5 година

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

ош „илија бирЧанин“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

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

врањЕ
основна школа
„војвоДа раДомир Путник“
17514 Џеп
тел. 017/479-130, 479-240

библиотекар

за рад у централној школи у Џепу, на
одређено време до 31.08.2012. године
УСлОВИ: сагласно 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, 3, 4, 17, 20/07, 1, 4, 6,
8, 11/08, 1, 4, 9/09, 3/10) - VII степен стручне спреме.

Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове предвиђене систематизацијом
радних места у школи. Уз пријаву приложити: оверен
доказ о школској спреми - диплома, уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених (нови) или оверену копију извода.
Потврду да лице није осуђивано прибавиће школа по
службеној дужности од надлежне полицијске управе.
лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стране лица које је примљено
по конкурсу. Проверу психофизичких способности за
рад са децом обавиће надлежна служба за запошљавање у Врању, са кандидатима које упути директор
школе, након извршеног ужег избора кандидата који
испуњавају услове из конкурса. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве подносити на адресу
школе.

ош „вук караЏиЋ“

17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

наставник техничког и
информатичког образовања

за 30% радног ангажовања (12 радних
сати или 6 школских часова недељно)

наставник енглеског језика
наставник енглеског језика

за 10% радног ангажовања (2 школска
часа или 4 радна сата недељно)

наставник математике

са непуним радним временом
2 извршиоца
УСлОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања, односно завршен одговарајући факултет са
стеченим звањем које је предвиђено Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и о томе поднесе одговарајуће
доказе.

посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању
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ош „бранислав нушиЋ“
Ратаје, 17521 Ристовац
тел. 017/59-003

Директор

на мандатни период од 4 године
УСлОВИ: На конкурс за избор директора школе може
се пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011), да је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, најмање 5 година радног искуства у установама образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, доказ да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужба и
да се не води кривични поступак (све то не старије
од шест месеци), молбу са биографским подацима и
предлогом рада за мандатни период, доказ о одговарајућој стручној спреми и фотокопију радне књижице
као доказ о радном искуству. Пријаве слати на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

професор хемије и биологије, дипломирани хемичар
опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање
и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, професор
биологије и хемије, професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор биологије и
хемије, дипломирани хемичар - професор биологије.

наставник разредне наставе

за 9,40% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
2 извршиоца

за 28% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

УСлОВИ: да кандидат има звање професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

за 39% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

УСлОВИ: да кандидат има звање дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике,

наставник физике за II и III циклус
наставник хемије за II и III циклус
за 9,40% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник биологије за II и III
циклус

за 9,50% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

за 6,90% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник српског језика за I
циклус

са 10% радног времена

за 7,60% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник примењене науке за III
циклус

наставник енглеског језика

наставник хемије

за 39,30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

ОСТАлО: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
доказ о испуњености услова из тач. 1 и 2 доставља
се уз пријаву за конкурс. Испуњеност услова из тачке
3 проверава се пре закључивања уговора о раду, а
доказ о испуњености услова из тачке 4 прибавља
школа. Конкурс траје осам дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса достављати на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

17512 Стубал, Владичин хан
тел. 017/484-331

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

наставник математике за II и III
циклус
наставник основне животне
вештине за I циклус

ош „Доситеј обраДовиЋ“

наставник хемије

за 28% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

УСлОВИ: да кандидат има звање професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом за наставника разредне наставе или
учитељском школом, професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу.

ош „вук караЏиЋ“
17500 Врање, Омладинска 20
тел. 017/400-351

наставник математике за I циклус

наставник српског језика за II и III
циклус

наставник енглеског језика за I, II и
III циклус
за 25,30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник за дигиталну писменост
за I, II и III циклус
за 15,36% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник историје за II и III циклус
за 9,40% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник географије за II и III
циклус

за 9,40% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник за предузетништво за II
и III циклус
за 7,10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

наставник за одговорно живљење
и грађанско друштво за II и III
циклус
за 7,10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

Клубови за
тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код
свог саветодавца
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УСлОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
у погледу стручне спреме, по Правилнику о врсти
образовања наставника који остварују програм огледа Функционалног основног образовања одраслих,
као и услове за заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, диплому
о степену и врсти стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење о савладаном „Интегралном програму обуке за остваривање програма
функционалног основног образовања одраслих“. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе и на број телефона:
017/484-331.

ЗајЕчар
Дом уЧеника среДЊиХ школа
у зајеЧару
19000 Зајечар, Скопљанска бб
тел. 019/430-915

васпитач-приправник
УСлОВИ: VII степен стручности (филозофски факултет, филолошки факултет, природно-математички,
економски факултет, правни факултет, машински
факултет, електротехнички факултет, факултет за
физичко васпитање, академија музичке уметности
или академија примењених уметности); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест
месеци или није правоснажном пресудом осуђен за
кривично дело против достојанства личности и морала. Уз пријаву на оглас кандидат подноси: уверење
о држављанству; диплому о стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених, венчаних; лекарско уверење; потврду да није осуђиван. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа.
Одлука о избору кандидата донеће се у законском
року од дана истека рока за подношење пријаве.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом доставити на горенаведену адресу.

ош „ХајДук вељко“

19000 Зајечар, добривоја Радосављевића Бобија бб
тел. 019/440-116

наставник српског језика

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог, преко 60 дана, са 89% радног
времена

наставник ликовне културе
УСлОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8. и члана 120. Закона о основама система образовања и васпитања. Услов да кандидат има психичку,
физичку и здравстену способност за рад са децом и
ученицима доказује се лекарским уверењем који изабрани кандидат доставља накнадно пре закључења
уговора о раду. доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Пријаву на конкурс са документацијом доставити лично или на адресу школе у
року од осам дана од дана објављивања. документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремне и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. додатне информације на горе
наведени број телефона.

ош „љубица раДосављевиЋ
наДа“
19000 Зајечар, Ђердапска бб

наставник српског језика

на одређено време, до повратка запослене
са породиљског боловања
УСлОВИ: одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена, дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије - у складу са
законом о високом образовању - Сл. гласник РС бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08, почев
од септембра 2005. године, на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Кандидат треба да испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања, као и друге услове прописане законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних мес-

та у установи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверен препис-фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених. Неопходно је да
кандидати доставе документацију у оригиналу или
оверене фотокопије не старије од 6 месеци. Пријаве
са потребном документацијом слати на горе наведену адресу или лично, са назнаком „за конкурс“. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремне и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ЗрЕњанин
ПреДшколска установа
„Пава суДарски“
Нови Бечеј, Јаше Томића бр.1

Директор предшколске установе
на период од 4 године

УСлОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: васпитач или стручни
сарадник који поседује одговарајуће високо образовање из члана 8. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања, високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању („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.септермбра 2005. године; поседовање дозволе за
рад (лиценце); да кандидат има психичку, физичку
и здравстевену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити 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

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор на
захтеве клијената
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Наука и образовање
законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговорајућег
образовања. За директора може да буде изабран и
васпитач који уз испуњеност осталих услова, има
одговарајуће образовање из члана 8. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена - основне
академске студије, односно струковне студије, студијама у трајању од три године или вишим образовањем) и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговорајућег образовања. директор
се бира на период од четири године. Изабрани директор, који нема положени испит за директора, дужан
је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи, у оргиналу или овереним фотокопијама: доказ о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; диплому о стеченом образовању; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравстевену способности за рад са децом и ученицима; оверен препис уверења о положеном испиту за
лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду
о радном искуству у области образовања; преглед
кретања у служби са биографским подацима; доказе
о својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Уверење да кандидат није осуђиван
прибавља установа службеним путем. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и преко телефона број: 023/771-058.

ош „јован ДуЧиЋ“
23221 Клек, Васе Мискина 47
тел/факс: 023/891-003

наставник немачког језика и
књижевности
на одређено време, са 44% радног
времена

УСлОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене
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, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), односно
да је по образовању: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; да
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
оглас кандидат треба да приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оверена фотокопија-не старија од
6 месеци). Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ош „славко роДиЋ“

23241 лазарево, Жарка Зрењанина 13
тел. 023/896-707

наставник физике

са 40% радног времена

ош „јован ДуЧиЋ“
23221 Клек, Васе Мискина 47
тел/факс: 023/891-003

шеф рачуноводства
са 50% радног времена

административни радник
са 50% радног времена

УСлОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће средње образовање економског смера: средња економска школа; да испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: диплому о стеченој стручној
спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 6 месеци).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

УСлОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене
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, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10): професор
физике; дипломирани физичар; професор физике
и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију;
професор физике и основе технике; дипломирани
педагог за физику и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну школу;
професор физике и основа технике за основну школу;

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар
истраживач; дипломирани професор физике и хемије
за основну школу; дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу; дипломирани
физичар за општу физику; дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику; дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање;
дипломирани астроном, смер астрофизика; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о
стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 6 месеци). Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

основна школа
„светозар марковиЋ тоза“
Елемир-Тараш, Жарка Зрењанина 45
23208 Елемир

школски педагог

на одређено време ради замене запослене
одсутне преко 60 дана, за рад у Елемиру и
Тарашу
УСлОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати су дужни да испуњавају услове о
степену стручности одговарајућег смера, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09 и 4/09) и услове утврђене
општим актима школе: високо образовање: завршен
факултет, односно VII/1 степен стручне спреме, професор педагогије, дипломирани педагог-општи смер
или смер школске педагогије, дипломирани школски
педагог, дипломирани педагог; да испуњавају услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан
да приложи: оверену фотокопију дипломе, уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, уверење из казнене
евиденције школа прибавља по службеној дужности,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Сва приложена документа морају бити
уредно оверена. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „Др алексанДар сабовљев“
23203 Ечка, МаршалаТита 46
тел. 023/881-018

наставник математике
са 22% радног времена

УСлОВИ: висока стручна спрема: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар;
професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар за математику економије; професор
информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани информатичар;
да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе и оверену фотокопију
уверења о држављанству. Психофизичка способност
кандидата проверава се пре доношења одлуке о
избору, а проверу врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Извештај из казнене евиденције МУП-а прибавља
школа. доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

Поставите
питања

Када почињЕ
„сТрУчна праКса’’?
Да ли ће програм „Стручна пракса“ бити организован и ове године? Да ли
постоји могућност стручне праксе у компанији која је у другом граду?
Конкурсе за стручно оспособљавање незапослених лица по програмима „Прва шанса“
и „Стручна пракса“ у протеклих неколико година Национална служба за запошљавање
углавном је расписивала у првом кварталу текуће године. Национална служба за запозапо
шљавање тренутно припрема програме који ће се реализовати у току 2012. године, па у
овом тренутку нисмо у могућности да Вас прецизно информишемо да ли ће и под којим
условима у току 2012. године бити реализован програм. Како бисте правовремено били
обавештени о свим програмима за 2012. годину, подсећамо Вас да се о свему на недељном
нивоу можете информисати код свог саветника за запошљавање или пратити сајт НСЗ, који
се ажурира на дневном нивоу.
Што се тиче места боравка, имате право да изаберете послодавца у било ком месту, а он са
документацијом која ће бити прописана конкурсом одлази у филијалу НСЗ у месту у коме
послује и пријављује се на конкурс. На пример, уколико живите у Нишу, а пронађете посао
у Суботици, послодавац одлази да конкурише у Филијали Суботица, како би вас по овом
програму примио у своје предузеће или установу.

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

Од првог септембра замењујем радницу на породиљском одсуству. Уговор сам
потписао на годину дана. Да ли треба о томе да обавестим НСЗ или после годину
дана само да се поново пријавим на евиденцију незапослених?
У складу са прописима из области запошљавања и осигурања за случај незапослености, лице
пријављено на евиденцију НСЗ је у обавези да сваку промену која утиче на статус незапосленезапосле
ности пријави НСЗ у року од 5 дана од настанка промене.
Имао сам намеру да отворим агенцију која би се бавила пословима безбедности и
здравља на раду. Испуњавам све услове који се односе на образовање, потребне кваква
лификације (стручни испит) и радно искуство. Међутим, као предузетник на своје
име не могу да региструјем агенцију, већ то треба да урадим на друго лице, које
би формално било власник, а ја запослени код тог послодавца - предузетника (по
тумачењу Закона о раду, запослених у Министарству рада и социјалне политике).
Овакав вид регистрације би аутоматски повећао трошкове за још једног запослезапосле
ног, што у мом случају није изводљиво. На који начин изаћи из овог проблема?
Национална служба није у могућности да вам одговори на ово питање, нити да вам изађе у
сусрет у решавању овог проблема.
Радила сам у две школе у протекле две године, као замена за раднице на поропоро
диљском одсуству. Уговор ми је истекао крајем децембра ове године и речено ми
је да школа има обавезу да аутоматски, приликом отказа уговора, пријави лице на
евиденцију незапослених НСЗ. Да ли је та информација тачна?
Свака пријава на евиденцију Националне службе за запошљавање је лична. Саветујемо вам
да се јавите свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ по месту боравка, и да то учиниучини
те што пре. С обзиром на делимичне податке којима располажемо, ви највероватније испуњаиспуња
вате услове за остваривање права на новчану накнаду у случају незапослености. Каско бисте
остварили ово право, морате се пријавити на евиденцију у року од 30 дана од дана престанка
радног односа.
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Служба Обреновац НСЗ: Бољи квалитет услуга

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Мост преко Саве, који повезује Обреновац и Сурчин, отвара бројне нове могућности, јер се ради о повезивању
два региона. Очекује се увећање промета роба и услуга, а тиме и покретљивости радне снаге. Послодавци су
задовољни кандидатима, али не и компликованом и дуготрајном процедуром, попуњавањем пријава, оверама и
обавезама према кандидатима на пробном раду

У

Обреновцу се данас тешко запошљава у великим системима, попут Термоелектране, па је Служба Обреновац НСЗ
проширила сарадњу са приватним фирмама на запошљавању мањег броја људи.
- Многи Обреновчани би радили или ишли на обуку у Београд, али проблем представља цена превоза од 270 динара у
једном правцу. Пре нешто више од месец дана отворен је мост
преко Саве, који повезује Обреновац и Сурчин, што отвара нове
могућности, јер се ради о повезивању два региона. Очекујемо да
ће се промет роба и услуга стално повећавати, а тиме и покретљивост радне снаге. Успостављене су и нове „Ластине“ јутарње
аутобуске линије, са знатно нижом ценом карте, од 135 динара.
Са тим у вези већ нам се обратио послодавац из Сурчина, који
тражи пољопривредне техничаре за рад у Јакову. Фирма за коју
смо посредовали ускоро намерава да прошири своје пословање и
отвори продајне објекте у Обреновцу. Нама из Службе запошљавања и нашим општинарима у наредном периоду предстоје састанци са сурчинском локалном самоуправом и послодавцима,
како бисмо размотрили све могућности за дефинисање пословне
стратегије и што боље привредно и пословно повезивање наших
општина. Готово свакодневно смо у контакту са колегама из сурчинске испоставе НСЗ и све интензивније сарађујемо, првенствено по питању посредовања у запошљавању, прича за „Послове“
Берта Љубоја Балинт, руководилац Службе Обреновац НСЗ.

на посао без заобилажења
Већина незапослених Обреновчана позитивно гледа на
скраћење пута од Обреновца до Сурчина и радо би пристали да
свакодневно путују до Сурчина, ако би тамо нашли посао:
- Ја сам рођена Сурчинка. Добро је што је отворен нови мост
преко Саве, јер сада није проблем ни у Сурчину тражити посао.
По струци сам конфекционар, радила сам у разним фирмама
18 година. Пре седам месеци остала сам без посла и први пут
сам у Служби за запошљавање. Завршила сам три године усмереног, сада размишљам да се вратим школовању, јер ми је јасно

Народна радиност

да само са школом имам шансу да нађем и задржим пристојан
посао. Размишљам и о могућностима и средствима НСЗ за самозапошљавање, уколико се одлучим да започнем приватни посао,
прича Верица Милетић.
- Имам 27 година и око 5 година радног стажа као бравар и
као обезбеђење, а по струци сам погонски техничар машинац. У
Служби запошљавања сам први пут после дужег времена и видим да је овде боље. Простор је сређен, а гужве више нема. Тражим посао на све начине, преко интернета, а ишао сам код послодаваца и лично. Тражим посао и на територији Сурчина, јер до
тамо не морамо више заобилазним путем, преко Београда, каже
Милош Бабин.

скратити процедуре
Просторије обреновачке Службе запошљавања адаптиране
су пре годину дана. Служба је добила већи централни простор
са инфо пултом, што је умногоме убрзало рад и смањило гужве.
Ту се налази и самоуслужни систем – рачунар намењен клијентима заинтересованим да сами претражују огласе за посао или
одштампају уверења које издаје НСЗ. Сви саветници за запошља-

Служби Обреновац НСЗ недавно се обратио послодавац
који се бави производњом и продајом народне радиности, народне ношње, вежених производа и сувенира. Он ће крајем јануара
у Обреновцу организовати радионицу за обучавање жена за послове кројења и веза. Саветници из Службе запошљавања тренутно контактирају своје незапослене клијенте, информишу их
о овом програму и утврђују колико има заинтересованих жена
које би овај посао радиле у својој кући. У Служби смо срели Јасну
Драмићанин, незапослену вајарку, која је дошла да се детаљније
информише:
- Јављено ми је из Службе запошљавања да је у припреми
радионица за израду народних рукотворина и сувенира, а пошто сам по занимању вајар, дошла сам да се распитам и видим
да ли ту има простора за мој рад, јер тако нешто већ радим у
Обреновцу. Организујем дечије вајарске радионице и мислим да
бих могла да прилагодим свој рад и правим сувенире и декоративне предмете по потреби. И пре него што је отворен нови мост,
имала сам идеју да сарађујем са људима из Сурчина, јер сам
сазнала да тамошњи председник општине има сличне идеје и
жеље, прича Јасна.
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не бирају посао

вање сада имају своје канцеларије, што такође олакшава рад и
индивидуалне разговоре са странкама. Одвојен је и простор за
салу, где незапослени у мањим групама пролазе Обуку за активно тражење посла.
Саветница за запошљавање у Служби Обреновац НСЗ, Драгица Кованџић, потврђује да су се након адаптације Службе стекли услови за нормалан рад. Иако је рад са странкама олакшан,
а подигнут и квалитет услуга, посао у Обреновцу није лако наћи:
- Приватни послодавци радије мењају раднике након пробног рада, или отворено причају да им се више исплати да плате
казну, него да их пријаве и плаћају порезе и доприносе. Неопходне су нам мере и програми који ће бити интересантни за послодавце, а који ће искључити велико администрирање и обимну
папирологију. Наравно, све то зависи од буџета и новца који се
преко Националне службе улаже у такве програме запошљавања. Имамо јако добре кандидате свих занимања и послодавци
су задовољни када им кандидате шаљемо, али су незадовољни компликованом и дуготрајном процедуром, попуњавањем
пријава, оверама и обавезама према кандидатима на пробном
раду, истиче саветница Драгица.

Бесплатна публикација о запошљавању

И незапослени Обреновчани слично коментаришу и процењују могућности за налажење посла, како у ужем, тако и у ширем окружењу свога града.
- Трговац сам по занимању, али сам радила и у старачком
дому, негу, хигијену и вешерај, и у Ургентном центру, укупно око
6 година. Без посла сам од 2009. године. Иако не бирам посао,
шансе за запошљавање у Обреновцу су ми мале. Приватници на
које сам наилазила раднике су запошљавали на краћи период.
Многи вам закидају плату или је нередовно исплаћују, па вас
тако једноставно принуде да дате отказ. Ако постоји шанса за
неки озбиљнији и конкретнији посао у Сурчину, радо бих га прихватила, каже Гордана.
- Имам 22 године, завршио сам само основну школу и имам
уплаћено око годину дана стажа, али сам радио више, на бензинској пумпи, молерај и као возач. У Службу запошљавања долазим већ неколико година. Два и по месеца сам без посла, тражио
сам га на сваки начин, али сам на крају до њега дошао преко друга. Овде сам одрастао и пријављен, али живим на Новом Београду. Ових дана ћу почети да радим на бензинској пумпи у Борчи,
прича своју причу Горданин син Марко.
Н. Новаковић

План запошљавања
Локални Савет за запошљавање Општине Обреновац усвојио је Локални акциони план запошљавања за 2012. годину, по
коме ће општина за програме запошљавања издвојити 3 милиона и 100 хиљада динара. Са овим акционим планом општина
ће конкурисати код надлежног Министарства економије за суфинансирање мера активне политике запошљавања, па би, уколико прође на конкурсу, укупан износ општинских средстава
намењених запошљавању Обреновчана у 2012. био 5 милиона
и 900 хиљада динара. На основу досадашњих искустава Службе запошљавања, Савет за запошљавање определио се да овим
новцем субвенционише два програма - самозапошљавање и
отварање нових радних места. Уколико интересовање Обреновчана за ове програме не буде довољно, остаје могућност да се новац преусмери на друге програме, као што су обуке за тржиште
рада или јавни радови.
- Обуке за тржиште рада у Обреновцу организују Раднички
универзитет и Предузетнички центар Агенције за развој МСПП.
Са њима тесно сарађујемо, шаљући на обуке кандидате са наше
евиденције незапослених. То су углавном обуке за пословну комуникацију и пословни бонтон, покретање приватног бизниса,
рад на рачунару, виртуелно предузеће, пословни енглески језик, а настава се одвија у Техничкој школи у Обреновцу. Прошле
године је за програм самозапошљавања квота била мала, па је
доста захтева наших суграђана остало нереализовано. Надамо се да ће ове године ситуација бити боља, јер рачунамо на
општинска средства која су по Акционом плану опредељена
за овај програм. У протеклој години успешно је организован и
спроведен петомесечни јавни рад нашег Комуналног предузећа, „Чишћење сеоских гробаља и одводних канала“ за 8 незапослених лица. Очекујемо да ће Комунално и ове године конкурисати по овом програму. Реализовали смо и са Домом здравља
„Стручну праксу“, програм намењен оспособљавању 5 младих
за самосталан рад у струци, истакла је Берта Љубоја Балинт, руководилац Службе Обреновац НСЗ.

01.02.2012. | Број 450 |

43

Запошљавање жена у руралним подручјима

СТО ЖЕНА - СТО МИНИЈАТУРА
Идеја Етно мреже је да изложба, која се одржава по други пут, постане традиционална, а главни циљ је
оснаживање удружења произвођача рукотворина у партнерским општинама источне Србије, подстицање
њихове креативности и подршка (само)запошљавању жена из руралних, мање развијених предела

Ткани маркери за књиге, торбе за лаптоп, пасоше и мобилне телефоне, тканице, шалови, пешкири и капе, кошуље, папуче,
чизме и много других ствари, спретне руке жена Етно мреже
израђују на традиционалан начин - разбојем, иглом или хеклицом. И ове године, у галерији Народне банке Србије, свечано су додељене награде ауторкама најбољих радова у оквиру жириране
изложбе рукотворина под називом “100 жена – 100 минијатура”.
Ова изложба је једна од активности у оквиру пројекта “Запошљавање у руралним подручјима”, који финансира Европска
унија кроз програм РСЕДП2, а реализује Етно мрежа. Изложбу су
подржали и Национална агенција за регионални развој и Секретаријат за привреду Града Београда.
Софија Арсић, стручни координатор Етно мреже и идејни
творац изложбе минијатура, рекла је да циљ пројекта не би требало да буду награде, већ омогућавање женама да од израде рукотворина зарађују за себе и своје породице, а позвала је и још
младих аутора да се укључе у пројекат и покажу своје вештине.
Ендру Хеди, шеф III сектора операција Делегације ЕУ у Републици Србији, нагласио је да је Европска унија кроз програм РСЕДП2
уложила 226.000 евра, како би подржала пројекат запошљавања
жена у руралним подручјима.

Награда за најбоље
„Награду стручног жирија за најбољу минијатуру урађену
у техници веза добила је Зорица Јовановић из Бољевца, за нецану чипку награђена је Гордана Видановић из Беле Паланке,
док је у категорији ткања најбоља била Евица Ђурић из Великог Градишта. Признање у категорији пустовања вуне добила
је Љиљана Мишетић из Оџака. За најбољег младог аутора почасни жири прогласио је Данијелу Арађански из Кикинде. Признања награђеним ауторкама уручила је Ана Жегарац, помоћник директора Националне агенције за регионални развој, док
је награду најуспешнијој младој ауторки предао Слободан Бата
Спасојевић, модни дизајнер, члан почасног жирија.

“У наредне две године, колико траје пројекат, очекујемо отварање 300 нових радних места за жене, бар три нова производа и
нови центар за професионалну обуку, који ће помагати женама да
унапреде производњу и пласирају своје производе”, рекао је Хеди.
Стручни жири, који су чинили дизајнери Етно мреже и
стручњаци са Факултета примењених уметности, одлучивао је о
четири најбоље минијатуре, док је почасни жири донео одлуку о
најбољој младој ауторки. Њима су уручене новчане награде у износу од по 1.000 евра, које представљају подстицај за даљи рад и
усавршавање. Идеја Етно мреже је да изложба, која се одржава по
други пут, постане традиционална, а главни циљ је оснаживање
удружења произвођача рукотворина у партнерским општинама источне Србије, подстицање њихове креативности и подршка
(само)запошљавању жена из руралних, мање развијених предела.
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„Бавимо се углавном израдом тканих сувенира, али и керамике и сваки наш производ носи мотив српског ткања“, открива
мале тајне уметничко-занатске задруге „Јефимија“ из Великог
Градишта Евица Ђурић, награђена у категорији ткања. Ткањем
је почела да се бави случајно, а данас јој је то извор прихода. По
читав дан преседи поред разбоја. Баш као и њена прабаба и баба,
и она данас са 54 године вешто прави аутентична платна, а од
њих и модерне хаљине.
„Посао је веома креативан. Нема породице у Србији која није
имала разбој. Сећам се како је моја бака ткала на разбоју, а ево и
мени је све у кући исткано - ћилими на креветима, јастуци, а исткала сам себи хаљину за свадбу моје кћерке“, прича Евица.
Тка се вуна, памук, свила, лан, на начин као у стара времена.
„Тканине које се израђују клечањем углавном се раде од
вуне, основа мора да буде ређа и онда се та вунена потка набија
што више, а прати се шема у разним бојама. Пупана и узлана техника се примењује на основу која је на разбоју, али се секу кратке
нити које се каче за њу, па онда личи на таписерију“, објашњава
Евица, која умор и нервозу лечи хеклањем и стварањем необичних чипки и стољњака.
„Седнем у фотељу, хеклам и тако се одмарам радећи. Нерве
смирује и ткање и вез“, препоручује Евица.
А.Б.

Део туристичке понуде
Радионице за израду рукотворина, које у оквиру Етно мреже послују у Великом Градишту, Кладову, Неготину, Бољевцу,
Соко Бањи и другим местима, добиле су лиценцу која им омогућава да буду део туристичке понуде свог краја. Радионице су
опремљене за пријем гостију, који могу и сами да пробају да
ткају, хеклају, везу“, каже Снежана Јовановић. На овај начин се
чува традиција, обогаћује туристичка понуда и отварају нова
радна места. Етно мрежа делује у око 30 општина, све чланице
користе мобилни телефон и компјутер. Рукотворине Етно мреже
се испоручују Протоколу Владе Србије, па политичари из иностранства добијају на дар украсне пешкире, шалове, торбе...
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„Прва шанса“ у Зрењанину

најваЖнији је Први Посао

„Да сам могао да бирам, не бих боље изабрао“, каже Душан Станков, дипломирани инжењер пословне
информатике за веб-дизајн. Графички дизајн и припрема за штампу су његови послови у фирми, за које
су значајна стручна знања и вештине које је стекао на факултету

Н

а подручју које покрива Филијала Зрењанин, од почетка
2011. гoдине запослено је 127 лицa у статусу приправника.
Уз то, један број лица тренутно је на уводној тромесечној
стручној пракси пракси, те ће након ње бити запослени као
приправници.

земљорадничка задруга
„мркшићеви салаши“, српски итебеј
Фирма је основана 1992. године, а 2002. припојена јој је Земљорадничка задруга „Итебеј“, односно сви запослени постали су радници „Мркшићевих салаша“. Основна делатност у пољопривредној регији, какав је централни Банат, јесте ратарство. Фирма поседује 3.000
хектара своје земље, а обрађује и 3.000 хектара из кооперантског односа. Обрадиве површине углавном су под културама какве су кукуруз и пшеница. „Мркшићеви салаши“ поседују и силосе, сушару, бензинску станицу за задружна возила и возила коопераната. У саставу
ове земљорадничке задруге је и кланица за производњу свињског,
говеђег и живинског меса, као и пекара. Уз производњу уобичајених
пекарских производа, хлеба, пецива, колача, торти, новији артикли
су из програма смрзнутог теста.
Уз производњу хране, „Мркшићеви салаши“ делатност су употпунили и трговином, а робу пласирају кроз 8 малопродајних објеката. Од 2009. године ово предузеће интензивније сарађује са НСЗ,
када је по програму новог запошљавања запослено једно лице, а по
програму „Прва шанса“ 7 лица. У 2010. години по истом програму
ангажовано је једно лице, а прошле године прву прилику за приправничко стажирање у струци добило је 9 младих.
Владимир Денда, дипломирани инжењер пољопривреде, смер
агроекономија, 2009. године се запослио у „Мркшићевим салашима“,
преко програма „Прва шанса“, на радном месту комерцијалисте. Истиче да је његовим колегама са студија просечно било потребно 3-4
године да се запосле. Данас је Денда на позицији руководиоца малопродаје ове земљорадничке задруге.
Невесели податак о броју запослених колега из генерације, око
20%, изнела нам је и Војислава Јашин, дипломирани економиста,
која је такође 2009. године почела да стажира у „Мркшићевим салашима“, преко „Прве шансе“, на радном месту књиговође. Војислава је
напредовала до позиције заменика шефа рачуноводства. Завршила
је Економски факултет у Суботици, смер маркетинг.

„сито-принт“, Житиште
Графичка кућа са дугогодишњом штампарском традицијом,
„Сито-принт“, постоји од 1989. године. Делатност је колорна офсет
штампа, израда врхунских графичких производа: каталога, етикета, проспеката, календара, књига, брошура, меморандума, плаката,
честитки, разгледница, визит-карти. Квалитетан отисак, брзи рокови испоруке, директна достава, конкурентне цене су компаративне
предности ове фирме. У фирми је запослено 7 радника.
Сарадња са Филијалом Зрењанин НСЗ и испоставом у Житишту
започела је 2009. године, када су запослена 2 лица преко програма

Бесплатна публикација о запошљавању

„Прва шанса“. Прошле године по овом програму ангажована су још 2
лица, а запослено је и једно лице по програму новог запошљавања.
Од 2011. године, стажирање у „Сито-принту“, преко „Прве шансе“, започели су Синиша Шево и Душан Станков. Обојица су завршили Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину.
Након 2 године на евиденцији и десетина пријава за посао, поднетих углавном у основним и средњим школама, професор информатике Синиша Шево истиче да је задовољан послом у овој фирми:
„Атмосфера, људи, услови рада су одлични.“ На студијама се припремао за педагошки рад, али информатика му омогућава да се професионално оствари у најразличитијим сферама, па и у графичарству.
„Да сам могао да бирам, не бих боље изабрао“, каже Душан
Станков, дипломирани инжењер пословне информатике за веб-дизајн. Графички дизајн и припрема за штампу су његови послови у
фирми, за које су значајна стручна знања и вештине које је стекао
на факултету. По завршетку факултета Душан је око 6 месеци био на
евиденцији незапослених.
У просторији у којој Синиша и Душан дизајнирају, на једном зиду
је тапет са мотивима штампарије из XIX века. Ентеријер је модеран
и до последњег детаља у сивим, црним и белим тоновима. У просторијама фирме виде се бројна графичарско-дизајнерска решења,
визуелно атрактивна, која сведоче и о уметничком сензибилитету
креатора.

„еДос“, зрењанин
Предузеће „Едос“ основано је 2002. године, а бави се производњом сирове гуме и гумено-техничке робе. Сировом гумом снабдевају домаће тржиште, док су гумено-технички производи готово
искључиво намењени извозу на немачко тржиште. С обзиром на
повећане потребе немачког тржишта, планирају проширење производње, као и запошљавање радника у производном погону.
У статусу приправника, у оквиру програма „Прва шанса“, у „Едосу“ је од 2011. године запослена Јелена Миладинов, по струци дипломирани инжењер технологије – мастер. Стручну праксу започела
је маја прошле године, а у августу је запослена као приправник. Задовољна је ангажманом који јој омогућује оспособљавање за самосталан рад у струци, али и даље учење. На тај начин обогаћује знања
и вештине из области гумарства, јер технологија је широка, покрива
доста области, а она се сада усавршава у овој.
А.Штрбац
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Педесет година Заједничке пољопривредне политике

ПАРТНЕРСТВО ЕВРОПЕ
И ПОЉОПРИВРЕДНИКА
Када Србија приступи Европској унији, пољопривредне површине у ЕУ повећаће се за 3%, наводи се у
Аналитичком извештају о напретку Србије. Политику субвенција треба ускладити са европском праксом.
Органска производња је велика шанса за домаћу привреду

И

здвајања за заједничку пољопривредну политику
прошле године су чинила око 45% европског буџета,
односно око 53 милијарде евра. Према процени ОЕЦД,
која укључује и директна давања пољопривредницима и утицај владиних политика на цене, издвајања су
достигла чак 77 милијарди евра. Заједничка пољопривредна политика једна је од највећих тачака спорења земаља чланица приликом утврђивања буџета. Реч је о великим издацима, које неке
земље, попут Велике Британије, желе да смање, док је за неке
друге, попут Француске, та област од прворазредног значаја.

Почетак кампање цaП@50
Европска комисија прогласила је 23. јануара почетак кампање поводом педесетогодишњице Заједничке пољопривредне
политике. Кампања ће трајати целе године и обухватаће интерактивни вебсајт, путујућу изложбу, аудио-визуелне и штампане
материјале, као и серије догађаја у Бриселу и земљама чланицама. Заједничка пољопривредна политика је једини сегмент
европске политике који је у великој мери заменио политику земаља чланица, како у погледу правног оквира, тако и у погледу финансирања, будући да већина средстава потиче из буџета
ЕУ, а не националних или регионалних буџета. Подаци показују
да је Заједничка пољопривредна политика помогла стални раст
продуктивности и трговине, иако је у исто време потрошња домаћинстава за храну преполовљена. Због високих издвајања из
европског буџета за Заједничку пољопривредну политику, то је
често једна од највећих тачака спорења приликом доношења европског буџета.
„Ако се вратимо у 1962, тада су се Европљани највише бринули да ли ће имати довољно хране у тањиру. Данас је питање
доступности хране важно, али имамо и нове бриге, као што су
климатске промене и одрживо коришћење нових извора енергије. Ова кампања ће нам помоћи да укажемо на те промене“,
подсећају европски званичници.

Овај оквир би омогућио да земље чланице из источне и централне Европе добију већи износ новца и да се давања повежу са
заштитом животне средине и безбедношћу хране.
Комисија је том приликом саопштила да су садашњи критеријуми за расподелу помоћи наслеђени из прошлости, јер је
износ помоћи заснован на основу обима производње „старих“
земаља чланица, у периоду од 2000. до 2002. године. Због тога
износи варирају од преко 500 евра по хектару у Грчкој, до мање
од 100 евра у Летонији. Европска комисија је саопштила да је потребно увести објективнији и правичнији механизам расподеле
помоћи свим земљама чланицама.
Према том плану, неће бити у потпуности изједначена помоћ за све, а помоћ ће бити ограничена, да велике индустријске
фарме не би извукле сав новац из фондова на уштрб мањих произвођача.

безбедност хране

минималистичка и реформистичка верзија

Под слоганом „Партнерство Европе и пољопривредника“,
кампања ЦАП@50 је започела у понедељак 23. јануара у Бриселу,
окупљањем више од 150 гостију који су део историје Заједничке
пољопривредне политике, али и оних који учествују у тренутној
реформи ЗПП. У шест земаља оснивача ЕУ је већ обележен или ће
тек бити обележен почетак кампање.
Сајт „Педесет година ЗПП“ ће на 22 језика представити филм
о утицају пољопривреде на свакодневни живот грађана, као и
видео изјаву комесара за пољопривреду који говори о кампањи.
ЗПП се увек мењала у складу са изазовима на тржишту. На
пример, реформа која је започела 1992. више је била усмерена ка
тржишту, а мање ка трговини. При томе су узети у обзир забринутост потрошача за теме као што су добробит животиња, као и
дуплирање броја пољопривредника у ЕУ након проширења на 27
земаља.
У октобру 2011. Комисија је представила свој коначни предлог даље реформе ЗПП, која је фокусирана на безбедност хране,
климатске промене, одрживи развој и уравнотежени регионални развој и треба да помогне пољопривредном сектору да се
избори са ефектима кризе и са све већом променљивошћу цена
пољопривредних производа .
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У предлогу се не наводи износ буџета за заједничку
пољопривредну политику, на коју одлази око 55 милијарди евра
од годишњег буџета који износи око 130 милијарди евра. Поред
правичније расподеле новца, приоритети су и диверсификација
пољопривреде и брига о заштити животне средине.
Европска комисија је у документу који је проследила европским институцијама навела три могућности за развој Заједничке
пољопривредне политике ЕУ.
Према такозваној минималистичкој опцији, новац би се боље
расподелио тако да буде од користи и новијим земљама чланицама, али не би било промена у начину директне исплате средстава. Реформистичка верзија би укључила и уједначенију расподелу новца у корист новијих чланица, али и додатну помоћ за
испуњење неких еколошких циљева. Био би уведен нови систем
за мања имања. Понуђена је и радикална верзија пољопривредне
политике, према којој би се напустио систем директне помоћи у
корист испуњења циљева заштите животне средине и борбе против климатских промена.
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у корист нових изазова
Велика Британија је главни заговорник смањења фондова за
пољопривреду у корист нових изазова, попут климатских примена.
„Нове реформе Заједничке пољопривредне политике су корак у добром правцу, али то се мора убрзати, чиме ће се унапредити конкурентност и ефикасност коришћења новца пореских обвезника“, казао је званичник британске владе. Велику Британију
подржавају друге земље, попут Холандије и Шведске, које сматрају да треба смањити издвајања за пољопривреду и да буџет
ЕУ треба да буде штедљивији. Другачији став имају Француска
и Немачка, које су недавно заједно саопштиле да желе да задрже „снажну пољопривредну политику“, али нису дале детаље о
предлогу за будући пољопривредни буџет.
Лобиатичка организација европских пољопривредника Копа-Кожека (Copa-Cogeca) оценила је да би усмеравање на „зелене“ циљеве могло да повећа трошкове пољопривредника и тиме
науди производњи хране. „Једини конкрентан предлог документа Европске комисије је додатни велики финансијски терет
за пољопривреднике ЕУ. Повећани трошкови смањују зараду и
имаће јако лоше последице на производњу. Еколошки и безбедносни стандарди производње у ЕУ већ су изузетно високи, због
чега произвођачи губе тржиште, упозоравају у овој организацији.
Реакција Европског парламента, који ће заједно са земљама
чланицама одлучивати о новој пољопривредној политици, била
је углавном позитивна, а критике су се односиле, пре свега, на
недостатак конкретних детаља.

српска пољопривреда и еу
Утицај Србије на заједничку пољопривредну политику ЕУ,
када постане пуноправна чланица, биће скроман, с обзиром на
њену релативно малу пољопривредну површину. Када Србија
приступи Унији, пољопривредне површине у ЕУ повећаће се за
3%, наводи се у Аналитичком извештају о напретку Србије. У
извештају се нарочито подвлачи да политику субвенција треба
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ускладити са европском праксом и да је органска производња
велика шанса за домаћу привреду.
Са друге стране, приступање Унији имаће огроман утицај на
српску пољопривреду, која доприноси са 10% БДП-у Србије, као
и на сеоско становништво. Како је навела Европска комисија, око
55% становништва живи у руралним подручјима, док је трећина
активне популације у потпуности или делимично ослоњена на
пољопривредну производњу као извор хране. Како се наводи у
извештају, укупна површина пољопривредног земљишта у Србији је 5,097 милиона хектара, од чега је 80% ораница. У 2009. на
производњу житарица је отпадало 70% пољопривредне производње, док је 30% сточарска производња.
Пољопривреда је претежна делатност у већини руралних
крајева у којима доминирају мала пољопривредна домаћинства,
ниска продуктивност и ниска профитабилност.
Иако је последњих година било напретка, капацитети Министарства пољопривреде морају се ојачати, како би се структура прилагодила захтевима пољопривредне политике ЕУ. Такође,
пољопривредну статистику треба ускладити са европским стандардима. Србија треба да обрати пажњу на оснивање административних структура потребних за заједничку пољопривредну
политику, препоручила је Комисија.
Држава субвенционише производњу млека, меса и житарица, али политику субвенција постепено треба ускладити са регулативом ЕУ, тако да се смањи притисак директних субвенција
на производњу. Осим субвенција за производњу и мера за подстицање руралног развоја, Србија користи још низ мера државне
помоћи које се морају ускладити са ЕУ.
Већина обрадивих површина је засејана житарицама, које
покривају готово 60% засејаних ораница. Кукуруз је најважнија
житарица, са близу 1,2 милиона хектара засејаних површина.
На другом месту је пшеница, са близу пола милиона хектара.
Шећерна репа се 2009. гајила на 60 хиљада хектара, што је омогућавало производњу од три милиона тона шећера.
Србија је највећи произвођач меса у Цефта региону, али је
у поређењу са европским резултатима та производња скромна.
Сточни фонд је у поређењу са већином земаља ЕУ мали у смислу
броја говеда по хектару пољопривредног земљишта. Комисија
истиче да је производња млека у Србији јако важна, са више од
280 хиљада произвођача.

будућност су прерада воћа и поврћа и
органска храна
Производња воћа и поврћа је такође значајна пољопривредна активност у земљи, а најважније културе су кромпир,
купус, парадајз, јабуке, бобичасто воће и шљиве. Са укупном годишњом производњом већом од 80 хиљада тона, Србија је један
од највећих произвођача малина у свету. Индустрија за прераду
воћа и поврћа има велике потенцијале за развој. Међутим, у Србији се субвенције додељују на основу броја засада по хектару,
што није у складу са европским стандардима.
У Србији постоји велики, а неискоришћени потенцијал за
производњу вина, али се предузимају напори да се та делатност
развије и промовише, наводи се у извештају и додаје да српски
Закон о вину има много заједничких елемената са законодавством ЕУ у тој области. Комисија је навела да је потребно успоставити регистар винограда и процедуре за издавање дозвола енолошким лабораторијама.
Закон о ракији и другим алкохолним пићима из 2009. мора
да се усклади са правном тековином ЕУ у тој области, наводи се
у извештају. Производња органске хране ће вероватно расти у будућности, захваљујући домаћој подршци и актуелним трендовима у свету. Нови закон у том домену усвојен је 2011. године, али
га треба и примењивати. У извештају се примећује да тренутно
нема доступних података о површинама под органском производњом, али да нови закон инсистра на обавештавању о томе.
Комисија препоручује да надзорне активности треба подржати
и ојачати.
А.Б.
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адрЕсЕ Филијала нсЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

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

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
Запошљавањe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
Запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

