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МРЕЖА САРАДЊЕ

У оквиру пројекта „Мрежа за развој социјалног предузетништва“
почео је са радом Иседе Нет, интернет портал на коме социјална
предузећа из Србије могу да отворе своју страницу

Додатак дипломи
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Постоји велики несклад у познавању додатка дипломи међу
предузетницима и идеји о његовој корисности међу наставницима.
Скоро половина студената не знашта је додатак дипломи

Када је нови посао корак уназад
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Општина Параћин и НСЗ протекле године помогле
запошљавање 30 особа са инвалидитетом

Разумевање и подршка, а не сажаљење 42

Додатак дипломи у Европи није новина, постоји још од деведесетих година прошлог векa, када је потписивана Болоњска декларација.
Овај сертификат се издаје уз диплому о стеченом високом образовању
и садржи стандардизован опис врсте и садржаја постигнутих резултата, као и статуса завршних студија у оквиру националног система
високог образовања. Високошколске установе издају додатак дипломи према моделу који су договориле и развиле Европска комисија, Савет Европе и Унеско. Србија је Болоњску декларацију потписала 2003.
године, а Закон је донет 2005. године, па се додатак дипломи издаје и
код нас, о чему се мало зна. Према резултатима анкете коју је спровео
ХЕРА тим, у оквиру високошколских институција у Републици Србији,
на питање да ли постоји контрола како послодавци користе додатак
дипломи, 93% испитаника је одговорило са „не“, а на питање да ли
постоји контрола како високошколске установе користе додатак дипломи, проценат негативних одговора је био још већи - 96%. Резултати
анкете показују и да 87% високошколских установа издаје овај додатак. Постоји велики несклад у познавању додатка дипломи међу предузетницима (нешто више од 50%) и идеји о његовој корисности међу
наставницима (преко 90%). Индикативно је, међутим, да скоро половина студената не зна шта је додатак дипломи. О овом важном документу, који би требало да послужи послодавцима да брже одаберу
кадрове који су им потребни, а дипломцима обезбеди већу мобилност
за наставак студија, али и повећану запошљивост, самозапошљивост
и лакшу прилагодљивост условима на тржишту рада, за „Послове“ је
говорила мр Јасмина Николић, предавач шпанске књижевности на
Филолошком факултету у Београду, чланица Тима стручњака за реформу високог образовања и руководилац Темпус пројекта ReFLeSS.
Право на рад и запошљавање, као једно од основних људских
права, гарантује се особама са инвалидитетом међународним конвенцијама, повељама, стратегијама и домаћим законодавством. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом је донео значајан помак у овој области, али је потребно
модернизовати и нека подзаконска акта, посебно у области процене
радне способности, која је и даље у домену медицинског модела. Велики проблем представља и запошљавање особа са интелектуалним
сметњама, које још увек није адекватно решено и оне су у пракси лишене радне способности и могу бити упућене само на трајну радну
рехабилитацију. Она се врши у специјализованим центрима, што је
решење које представља вид институционалне подршке и води даљој
сегрегацији особа са инвалидитетом и кршењу њихових људских права – поручили су аутори годишњег извештаја “Запошљавање особа са
инвалидитетом у Републици Србији”.
Ових дана у медијима су доста коментарисани најновији подаци Републичког завода за статистику, по којима је према подацима
Анкете о радној снази стопа незапослености у новембру 2011. године
износила 23,7 посто. Економисти очекују да ће тај тренд и даље расти,
као последица преливања економске кризе и у Србију. Иако је ставка у буџету за незапослене два и по пута мања него прошле године,
Национална служба за запошљавање, у сарадњи са локалним самоуправама, настоји да својим програмима и јавним радовима помогне
незапосленим суграђанима, посебно у мање развијеним подручјима. Директор НСЗ Дејан Јовановић истиче да ће ове године неки од
програма сигурно бити укинути, али да ће се недостатак средстава
надоместити појачаним радом и нефинансијским мерама, као што су
сајмови запошљавања, на којима је прошле године посао пронашло
око 10.000 незапослених.

В.Пауновић
Анкета о радној снази
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Влада усвојила мере за помоћ привреди

ФИНАНСИЈСКА И
ЗАКОНСКА ПОДРШКА
Већина мера и програма за подршку привреди, осим субвенционисаних кредита, остала је на снази,
и поред потребе да се у овој години штеди и да буџет буде рестриктиван. Најављено усвајање Уредбе
за реализацију средстава за подстицај страних и домаћих инвеститора. Представљен Нацрт закона о
редовности плаћања новчаних обавеза

Д

ва документа у вези са превазилажењем тешкоћа у привреди обележила су протеклу недељу.
Први је пакет мера, који је Влада Републике Србије усвојила са намером да подржи привреду која
је, што због светске кризе, што због субјективних
слабости, у веома тешкој ситуацији, а други Нацрт
закона о роковима плаћања, који треба да буде усвојен најкасније
у фебруару. И један и други су добра основа да се са више, барем
благог оптимизма, очекују промене у години која је пред нама.
„Пакет мера помоћи привреди, који је усвојила Влада, заједно са очекиваном подршком индустрији вагоноградње, предвиђа
укупну помоћ од седам милијарди динара. Већина мера и програма за подршку привреди, осим субвенционисаних кредита,
остала је на снази, и поред потребе да се у овој години штеди и да
буџет буде рестриктиван“, изјавио је министар економије и регионалног развоја Небојша Ћирић.
Он је на конференцији за новинаре после седнице Владе,
прецизирао да је Влада, преко Фонда за развој, усвојила и пакет
кредитне подршке привреди од 2,5 милијарди динара. Такође,
усвојен је и програм мера за ублажавање негативних ефеката
економске кризе који, између осталог, обухвата помоћ домаћим
компанијама које се баве производњом камиона, аутобуса и
трактора, у укупној вредности од око 600 милиона динара.
Усвојен је и Предлог програма за распоред коришћења субвенција у туризму, од око 2,7 милијарди динара, које ће бити
уложене у развој те привредне гране, а према речима министра
Ћирића, око 600 милиона динара ће бити предвиђено за помоћ
манифестацијама као што су „Егзит“ и Сабор у Гучи, 700 милиона
за завршетак радова на Старој планини, 850 милиона за „Скијалишта Србије“ и 30 милиона за Палић.
Најављено је и да ће ускоро бити усвојена Уредба за реализацију средстава за подстицај страних и домаћих инвеститора,
преко Агенције за промоцију извоза и страних улагања (SIEPA),
у вредности од око пет милијарди динара. Министарство економије и регионалног развоја организовало је прошле недеље и округли сто поводом разматрања радне верзије Закона о роковима
измирења новчаних обавеза.

Представљен је Нацрт закона о редовности плаћања новчаних обавеза, који ће важити и за приватни и за јавни сектор, и на
коме су заједнички радила министарства финансија, економије
и трговине, а изражена су и очекивања да ће бити постигнут
договор између Народне банке Србије, Владе, банака и привреде у вези са конкретним мерама помоћи привреди, као и у вези
са репрограмирањем кредита, повећањем количине средстава,
односно нивоа финансирања од стране банака и јефтинијег финансирања.
Закон о роковима измирења новчаних обавеза, који предвиђа најкаснији рок наплате потраживања до 60 дана, како је
планирано, биће усвојен у парламенту крајем јануара или почетком фебруара. Главни циљеви овог закона су побољшање ликвидности, транспарентност у пословању, изједначавање приватног и јавног сектора и усклађеност са прописима ЕУ и најбољом
међународном праксом.
СМЦ

Шта доноси Закон о
роковима плаћања
Рокови плаћања у земљама ЕУ су ограничени на 30 дана.
Због специфичности ситуације у којој се налази српска привреда, тај рок код нас износи 60 дана, као и у Хрватској и Словенији,
где може бити и дужи, али само у изузетним околностима и никада више од 120 дана.
Просечан рок наплате потраживања у Србији у 2010. износио је 183 дана, а у септембру 2011. године 129. У грађевинском
сектору просечан рок наплате је 227 дана, у прехрамбеној индустрији 164, у текстилној индустрији 163 дана.
Закон предвиђа и казнене одредбе. Најмања казна за непоштовање закона износи 100.000 динара, док је за одговорно лице
у привредном субјекту, односно у јавном сектору, предвиђена
казна од 50.000 до 150.000 динара. Изузетак од правила које се
односи на рок плаћања од 60 дана јесу мала предузећа. Закон
ће почети да се примењује два месеца након ступања на снагу,
како би се привредни субјекти и јавни сектор прилагодили пословању у складу са новим роковима.
(Подаци саопштени на округлом столу поводом разматрања радне верзије Закона)

Представљен извештај „Запошљавање особа са инвалидитетом у Републици Србији“

НИШТА О НАМА БЕЗ НАС

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом је донео значајан помак
у овој области, али је пoтребно модернизовати и нека подзаконска акта, посебно у области процене радне
способности, која је и даље у домену медицинског модела
Право на рад и запошљавање, као једно од основних људских
права, гарантује се особама са инвалидитетом међународним конвенцијама, повељама, стратегијама и домаћим законодавством.
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом је донео значајан помак у овој области, али је пoтребно модернизовати и нека подзаконска акта, посебно у области
процене радне способности, која је и даље у домену медицинског
модела. Велики проблем представља и запошљавање особа са интелектуалним сметњама, које још увек није адекватно решено и
оне су у пракси лишене радне способности и могу бити упућене
само на трајну радну рехабилитацију. Она се врши у специјализованим центрима, што води даљој сегрегацији особа са инвалидитетом и кршењу њихових људских права – поручили су аутори
годишњег извештаја “Запошљавање особа са инвалидитетом у Републици Србији”, који је протекле недеље представљен у београдском Медија центру.
Извештај за 2011. годину настао је у склопу пројекта „Промоција инклузивног тржишта рада за особе са инвалидитетом у
Републици Србији“, који уз подршку Делегације Европске уније у
Републици Србији кроз Европски инструмент за демократију и
људска права (EIDHR) од јануара прошле године реализује Центар
за оријентацију друштва (ЦОД), у партнерству са Београдским центром за људска права и у сарадњи са коалицијама организација
особа са инвалидитетом из Александровца, Мајданпека, Новог
Кнежевца, Смедерева, Смедеревске Паланке, Ужица, Врања и Велике Плане.

“Извештај је настао кроз партнерство са локалним организацијама особа са инвалидитетом, које су биле главни актери у
мониторингу имплементације Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Пажњу смо
посветили и подизању капацитета особа са инвалидитетом, развијајући механизме за надгледање, које је један од главних инструмената за побољшање утицаја политика на стваран живот ОСИ. То
ће омогућити организацијама особа са инвалидитетом да заузму
одговарајућу улогу и подигну ниво партиципације, како на локалном, тако и на националном нивоу. Они морају да буду активни
учесници у доношењу одлука које се тичу директно њих”, нагласио
је Горан Лончар, координатор за људска права и развој Центра за
оријентацију друштва и нагласио да постоје свакодневне препреке, посебно изражене на локалном нивоу, за укључивање особа са
инвалидитетом у нормалан друштвени живот, а самим тим и у
свет рада.
„Из Ужица нам стижу подаци да ниједно јавно предузеће не
запошљава особе са инвалидитетом са евиденције НСЗ, већ на
процену радних способности шаље већ запослене раднике. Такође,
извор информација су и искуства самих особа са инвалидитетом.
Двадесетосмогодишњи момак из Врања, који након завршених
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студија економије безуспешно тражи посао и наилази на непрестане баријере, представља пример искључења које треба да буде
превазиђено“, рекао је Лончар и нагласио да је велики проблем
уочен у систему образовања које школује превазиђена занимања.
Лончар је указао и на улогу медија, посебно локалних, и позвао
особе са инвалидитетом, пре свега жене, да активно траже посао,
јер је на примеру Смедеревске Паланке показано да је двоструко
мањи број оних који заиста желе да се запосле од броја пријављених на евиденцију НСЗ.
„Извештај који је настао у оквиру пројекта представља оруђе
којим ћемо да заговарамо промене и унапређивање права особа
са инвалидитетом у области рада, као и једнаке могућности запошљавања. Нажалост, државни органи су још увек веома резервисани према активностима цивилног сектора у овој области. Наш
приступ је базиран на холистичком приступу праћења права особа са инвалидитетом, фокусирајући се на проналажење чињеница
у три кључне области - лична искуства особа са инвалидитетом,
предузете системске мера за заштиту и унапређење права особа
са инвалидитетом и медијска слика. У овом контексту је било и
праћење друштвених ставова о особама са инвалидитетом“, рекао је Никола Грујић, координатор Београдског центра за људска
права, који је нагласио да је неопходна транспарентност функционисања буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. Он је указао и на
велики проблем који доноси законско решење везано за такозване
радне центре, као нови вид институционализације који води корак
уназад и крши људска права особа са инвалидитетом.
„Суштина закона треба да буде у самосталности која се постиже радним ангажовањем, а овде имамо радну терапију и дуготрајну рехабилитацију, која често прелази у трајну. Код процене радне
способности проблем лежи у томе што се процењује способност, а
не степен подршке коју треба пружити особама са инвалидитетом
за укључивање у свет рада“, рекао је Грујић.
Саветница за запошљавање особа са инвалидитетом у Филијали за град Београд Националне службе за запошљавање,
Александра Сретеновић, навела је да су још видљиве предрасуде
послодаваца према запошљавању особа са инвалидитетом, додајући да постоје и послодавци који су се одлучили да не примају
особе са инвалидитетом и да радије плаћају пенале.
“Интензивно радимо на разбијању предрасуда послодаваца
о радним способностима особа са инвалидитетом. У Србији је од
маја 2010. до септембра 2011. запослено 5.230 особа са инвалидитетом са евиденције НСЗ, што је резултат примене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Већина пријављених на евиденцију НСЗ тражи посао“, казала
је Александра и додала да су лако ментално ометена лица најзаинтересованија су за укључивање у активне мере запошљавања.
А.Б.

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

Портал намењен социјалним предузећима

Мрежа сарадње
У оквиру пројекта који финансира ЕУ, а спроводи се у осам земаља Европе, почео је са радом ИСЕДЕ НЕТ,
интернет портал на коме и социјална предузећа из Србије могу да отворе своју страницу, представе своју
делатност и добију неопходну стручну помоћ у областима пословања, маркетинга, финансија, правне
помоћи и помоћи у развоју људских ресурса

С

оцијално предузетништво и социјалне задруге у развијеном
свету дају велики допринос укупном развоју својих земаља.
Ова предузећа могу бити различита по својој организацији и
структури, али сва имају врло јасну социјалну и јавну сврху
- остварени профит реинвестирају, а предузетништвом се користе ради остваривања свог социјалног циља. Могу пословати у различитим областима, али најчешће услуге пружају угроженим категоријама становништва. Често замењују јавне програме на подручју
социјалних сервиса, нарочито када су у питању програми за особе са
инвалидитетом или старе особе, тако да постају један од актера социјалне заштите.

Свака иницијатива је добродошла
Доношење правних прописа је једна од најважнијих мера којима се наглашава значај социјалних предузећа и унапређују услови
за њихово пословање. У Србији концепт социјалног предузетништва
није довољно развијен, јер, између осталог, није дефинисан ни у правном систему. Зато је свака иницијатива на овом пољу добродошла.
Тако је крајем октобра протекле године, у оквиру пројекта „Мрежа за
развој социјалног предузетништва“, који финансира ЕУ, а спроводи се
у осам земаља Европе, почео са радом ИСЕДЕ НЕТ (www.isede-net.eu),
интернет портал на коме и социјална предузећа из Србије могу да
отворе своју страницу, представе своју делатност и добију неопходну
стручну помоћ у областима пословања, маркетинга, финансија, правне помоћи и помоћи у развоју људских ресурса.
ИСЕДЕ НЕТ је намењен унапређењу сектора алтернативне економије у Југоисточној Европи и осмишљен је као услужни центар за
социјална предузећа, који при томе пружа подршку и партнерима
на пројекту. Информације су доступне на српском, енглеском, словеначком, грчком, мађарском, бугарском, италијанском, немачком и
украјинском језику.

„Поента је да се на једном месту умреже сви друштвени субјекти
којима сектор социјалне економије представља примарну сферу деловања и интересовања, али и сви они који овај сектор препознају
као будући оквир деловања и да на тај начин размене информације,
знања и створе услове за сарадњу. Такође, веома је драгоцена и могућност размене информација. Омогућена је он-лајн комуникација, што
даје могућност проналажења партнера на једном много ширем подручју“, каже Дина, која указује на чињеницу да је цео пројекат Мрежа
за развој иновативног социјалног предузетништва покренут како би
се обезбедиле информације о стању социјалног предузетништва у региону, на основу којих би се формирале услуге за одрживост социјалних предузећа.
„Један од централних елемената пројекта је успостављање социјалне мреже, управо зато што у Југоисточној Европи постоји много
различитих врста социјалних предузећа, која имају велику улогу у
запошљавању и уделу БДП у националним економијама. Врло је драгоцена размена искустава између развијених земаља, као и искуства
земаља у којима ова предузећа заостају, где су социјалне активности
спорадичне и зависе од донаторских средстава“, прича Дина.
		
А.Бачевић

Предности и слабе стране

Виртуелни простор пословања
„Свако социјално предузеће регистрацијом у мрежу добија свој
‚виртуелни пулт‘, односно виртуелни простор за презентацију својих
активности, производа, услуга. Учешће у мрежи доноси бољу видљивост појединачних социјалних предузећа, а омогућене су и бесплатне
услуге пословне подршке коју добијају од сервисног тима. До сада
смо урадили један део алата на српском језику, док ће на крају пројекта у марту ове године сајт бити потпуно оспособљен и спреман за
коришћење на српском језику“, каже координаторка овог пројекта
Дина Ракин, која наглашава да је за кориснике јако битно што могу да
дођу до свих информација везаних за социјално предузетништво на
свом матерњем језику. Пројектни део упућује на вести, документе и
чланке из области социјалне економије, чије ажурирање је основа за
правовремено и тачно информисање социјалних предузећа о темама
и дешавањима значајним за унапређење њиховог радног окружења.

Бесплатна публикација о запошљавању

Циљ пројекта „Мрежа за развој иновативног социјалног
предузетништва“ – ИСЕДЕ НЕТ, чији носилац за Србију је Европски покрет у Србији, а партнер Национална служба за запошљавање, јесте пружање подршке развоју социјалних предузећа и
јачање социјалне и економске кохезије на подручју Југоисточне
Европе. Имплементиран је у оквиру Транснационалног програма за сарадњу. Укупан буџет, у износу од 2.426.790 евра,
највећим делом је обезбеђен из средстава Европског фонда за
регионални развој. Оперативни чланови пројекта су: Провинција Бреша, Фондација „Каритас“ Милано и Град Венеција из
Италије, Асоцијација за превенцију отпада, Грац из Аустрије,
Агенција за промоцију малих и средњих предузећа и Асоцијација за подршку лицима са менталним сметњама, Варна из Бугарске, EOMMEX ATHENAI из Грчке, REHAB-TEAM SZOMBATELY
из Мађарске и љубљански Институт за економска истраживања
из Словеније.
Једна од првих активности обухватила је анализу националног сектора социјалних предузећа, како би се одредило које
врсте оваквих предузећа већ постоје у земљама учесницама у
пројекту, у ком обиму, као и које су њихове предности и слабе
стране. Други корак је био усмерен на размену информација између партнера, у вези са добијеним резултатима истраживања,
које се односе на сваки од сектора који се истражује. Формиране су и транснационалне радне групе, које ће изналазити решења за превазилажење евентуалних грешака. Успостављена
је и транснационална веб платформа за овај сектор, како би све
заинтересоване стране у пројекту имплементирале остварене
резултате.
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Јасмина Николић, предавач шпанске књижевности на Филолошком факултету у Београду, чланица Тима стручњака за реформу високог образовања и руководилац Темпус пројекта ReFLeSS

ДОКУМЕНТ О
ЗНАЊУ И ЗВАЊУ

Постоји велики несклад у познавању додатка дипломи међу предузетницима (нешто више од 50 %)
и идеји о његовој корисности међу наставницима (преко 90%). Индикативно је, међутим, да скоро
половина студената не зна шта је додатак дипломи

Т

им стручњака за реформу високог образовања Министарства просвете и науке (ХЕРЕ тим), у сарадњи са Привредном комором Србије и Студентском конференцијом универзитета Србије (СКОНУС) организовао је недавно округли
сто на тему „Привреда и високо образовање – додатак дипломи“.
У раду округлог стола учествовали су угледни представници академске заједнице, професори и студенти, као и представници привреде, говорећи о међународним димензијама додатка
дипломи, предлозима сарадње универзитета и привреде кроз
пројекте Европске уније, међу којима су Ерасмус и Темпус. Основни циљ овог скупа био је промовисање значаја додатка дипломи, као средства којим се може повећати запошљивост и самозапошљивост свршених студената.
О овом важном документу, који би могао да послужи послодавцима да брже одаберу кандидате за одређено радно место, а
дипломцима обезбеди већу мобилност за наставак студија, као и
да се лакше прилагоде потребама тржишта рада, за „Послове“ је
говорила мр Јасмина Николић, предавач шпанске књижевности
на Филолошком факултету у Београду, чланица Тима стручњака
за реформу високог образовања и руководилац Темпус пројекта
ReFLeSS.

Послодавци се могу
укључити у образовање
„Један од начина на који се послодавци могу укључити у
образовни систем је да се студенти током израде дипломског
рада вежу за неко предузеће и да послодавци буду посматрачи
на одбрани дипломског рада“, каже Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије. Уз констатацију да је оваква сарадња већ дала добре резултате код огледних одељења у
средњим стручним школама, потпредседница ПКС подсећа да
и високошколске установе треба да имају у виду чињеницу да у
Србији од укупног броја предузећа која послују, 87% су микропредузећа, која запошљавају до 10 људи и да кадрове регрутују
на бази препорука из окружења.
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На питање шта заправо представља овај документ и од када
се издаје у земљама Европске уније, Јасмина Николић каже:
Додатак дипломи у Европи постоји веома дуго, од деведестих година прошлог века, у време када је потписивана Болоњска
декларација. Издаје се уз диплому о високом образовању и садржи стандардизован опис врсте и садржаја постигнутих резултата, као и статуса завршних студија у контексту националног
система високог образовања. Институције високог образовања
издају додатак дипломи према моделу који су заједнички развиле Европска комисија, Савет Европе и Унеско. Све европске земље
које су потписнице Болоњске декларације, сложиле су се да редовно издају додатак својим дипломцима, без додатне наплате
и обавезно на неком од распрострањенијих светских језика на
простору европског високог образовања.
Шта је суштина тог документа?
Суштина додатка дипломи је да појасни саму диплому, односно сертификат који је издала високошколска установа. Појашњавају се сегменти студирања или тока студирања који могу
да буду од значаја за кретање тог дипломца у оквиру или ван
земље, од једне до друге високошколске, образовне институције,
али је свакако најважније што додатак дипломи омогућава ње-

Усаглашавање потреба
са исходима учења
Привредна комора Београда, Привредна комора Србије и
регионалне коморе су маја 2011. године потписале Споразум
о сарадњи на реализацији пројекта „Истраживање, анализа и
праћење потреба привреде за знањима и вештинама у функцији развоја људског капитала“. Циљ пројекта је успостављање
свеобухватне методологије и континуираног праћења потреба
привреде за додатним образовањем, са посебним акцентом на
мала и средња предузећа и предузетништво. Крајњи циљ и очекивани резултати усмерени су на усаглашавање потреба привреде, са једне стране, са исходима учења у систему формалног
и неформалног образовања, са друге стране.
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Високо образовање нема јасну слику који профили су потребни тржишту рада и у којем броју. Национални савет за високо
образовање је оставио простор струци да уз дијалог са свим секторима који су битни, изради студентски програм и процени које
је то знање које ће омогућити препознатљиво звање на тржишту
рада. Битно је да ли ћемо на тржишту рада имати преводиоца
или филолога, али је остављена могућност да из самог процеса
реформе изникне и потреба за неким новим звањем. Зато је неопходно да се привреда и високо образовање упознају, и то брзо, а
онда да разговарају на тему који су то профили и компетенције
који постоје тренутно, који су то профили и компетенције који су
потребни, али не сада, данас, него у перспективи.
Потреба за усаглашавањем не може бити моментална, али
се привреда и високо образовање могу усагласити и око тога
како ће се усаглашавати у будућности. Једини начин да се понуда и потражња на тржишту рада ускладе, јесте да се константно
усаглашавају, из простог разлога што се промене врло брзо дешавају и у једној и у другој области. Најдиректније у вези са тим је
питање иновација, а добро би било истражити како наука може
да иновира и само тржиште рада.
Због свега тога неопходно је обезбедити простор у којем ће
привреда улагати у студентске идеје, а привредници моћи да их
провере на брз и јефтин начин. Постоје модели за брзо и безболно
усаглашавње привреде и високог образовања. То су агилне методе управљања и договарања, где се понављањем у кратким интервалима проверава да ли је нека идеја одржива.
гово позиционирање на тржишту рада. Послодавац може да
препозна шта студент зна, које компетенције има, које вештине,
колико је флексибилан у оквиру студентског програма који је био
формалан, шта је радио самоиницијативно, да ли је обавио неку
праксу, волонтирао и сл. Документ има осам поглавља, издаје се
када и диплома, а у њему се јасно разрађују детаљи о студенту, о
установи на којој је студирао, студијском програму и конкретним
предметима које је бирао. Пркатично, тим документом се увезују
тржиште рада и високо образовање.

Да ли додатак дипломи може заменити биографију?
Не, али је у корелацији са њом. Послодавац у додатку види
много више него у биографији и самој дипломи. То је персонализовано искуство које, уз интервју, при избору кандидата за радно
место може имати пресудну улогу. Важно је да институције воде
рачуна о специфичностима студента који је завршио неке студије
и да на томе инсистирају.
С.М.Церовина

Србија је Болоњску декларацију потписала 2003. године, а закон је донет 2005. године. У пракси се формално
законски примењује од 2006. године. Зашто се тек сада говори о томе?
Додатак дипломи се издаје и код нас, а ми смо у оквиру ХЕРЕ
тима недавно спровели анкету. Према резултатима тог истраживања, на чији упитник су одговориле све високошколске институције у Републици Србији, на питање да ли постоји контрола како
послодавци користе додатак дипломи, 93% испитаника је одговорило са „не“, а на питање да ли постоји контрола како високошколске установе користе додатак дипломи, проценат негативних
одговора је био још већи, износио је чак 96%.

Шта садржи додатак дипломи:
1. подаци о имаоцу дипломе
2. подаци о стеченој дипломи
3. подаци о врсти и степену студија (дефинише се Законом о високом образовању и Националним оквиром квалификација)
4. подаци о садржају и постигнутим резултатима
5. подаци о намени стеченог назива
6. додатне информације (о студенту и изводи додатних информација о установи)
7. овера додатка дипломи
8. подаци о националном систему високог образовања

Привреда се генерално жали да нема довољно квалификован кадар и да у вези са тим има велики проблем. С друге стране,
нема довољно информација, шта је то што нуди високо образовање. Послодавци углавном имају увид у диплому, а још увек
не знају да постоји још неки документ који може бити користан.
Када би користили додатак дипломи, послодавци би одмах могли знати шта су били циљеви и појединости студијског програма,
какве је оцене постигао студент, какав је његов професионални
статус и низ додатних информација о студенту које такође могу
бити релевантне.

Бесплатна публикација о запошљавању

Образујемо високостручан кадар
Говорећи на Округлом столу о додатку дипломи, министар
образовања и науке др Жарко Обрадовић је указао на значај
боље везе привреде и високог образовања, које нема без сталног
дијалога. „Као стратешку предност наше земље истичемо квалитетне кадрове који могу да одговоре на технолошке изазове,
а са друге стране, те кадрове оспоравамо. Привреда би јасније
морала да изрази шта јој треба, јер наши студенти су резултатима постигнутим на бројним међународним такмичењима потврдили квалитет. Такође, нико се није жалио на квалитет знања
младих стручњака који напуштају Србију, и они врло брзо бивају
промовисани у срединама у којима раде“, рекао је министар Обрадовић.
Министар је нагласио да за акредитацију новог студијског
програма треба пет година, а неке технолошке промене траже
бржу примену. „Ту привреда мора да пружи руку. Иако је и на
основу истраживања Светске банке установљено да не постоји
образовни систем који може да задовољи потребе земаља у
транзицији, морамо настојати да везе између високог образовања и привреде буду чвршће“, закључио је Обрадовић.
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Када нови посао представља корак уназад

ОПЕТ
ПРАВО НА
ВРХ

Не постоје прецизни подаци колико људи је прихватило посао на
“нижем” радном месту, али саветници за запошљавање кажу да
је то нормална појава за услове какви владају на нашем тржишту.
Незапослени се суочавају са недостатком финансијских средстава.
Потрага за послом може да потраје, и људи том приликом обично
кажу: “Треба ми новац сада, а касније ћу размишљати о каријери”
После скоро две године тражења посла, пред бившим
потпредседником београдске пи-ар агенције стајао је тежак избор. Прихватио је нижу позицију сарадника у другој агенцији.
“Морао сам да прихватим посао. Био је то низак ударац за
мене, али сам морао то да урадим. Нисам једина особа која је морала да донесе такву одлуку и мислим да је, у оваквој економској
ситуацији, мој поступак оправдан. И моји пријатељи се слажу са
мном.“
Не постоје прецизни подаци колико људи је прихватило посао на “нижем” радном месту, али саветници за запошљавање
кажу да је то нормална појава за услове какви владају на нашем
тржишту. Незапослени се суочавају са недостатком финансијских
средстава. Потрага за послом може да потраје, и људи том приликом обично кажу: “Треба ми новац сада, а касније ћу размишљати
о каријери”.
Многи су морали да направе избор када су остали без посла
услед догађаја који су обележили деведесете године прошлог
века. Међутим, нису сви нашли посао на нивоу какав су имали до
тада. Неки су напредовали, док су други морали да прихвате послове ван своје струке. Већини није био проблем да донесу овакву
одлуку, али многи су се постидели компромиса који су морали да
направе, па су свој нови посао чували у тајности.
Уколико вам се деси да дођете у овакву ситуацију, да морате
да прихватите нижи посао, ево неколико савета који ће вам помоћи да задржите оптимистичан став и побољшате своје шансе
да се вратите на ниво који вам доликује.

Пре него што прихватите посао
Када вам се понуди ниже радно место, сагледајте прво његове предности, па тек онда његов назив. Ако радно место има
позитивних страна, запитајте се: Да ли ваша задужења имају
сличности са задацима на бившем радном месту? Да ли вам ново
радно место пружа нешто ново, нову делатност или нов начин
рада, који ће вам омогућити да научите нешто ново? Да ли улазите у компанију која пружа изузетне услове за рад? Када прихватите нижу позицију, сигурно ће доћи до промена у вашем животу.
Да ли ћете се изборити са тим променама и окренути се раду и
учењу или ћете се понашати као губитници и кукати над својом
судбином?
Разговор о томе какве су могућности за напредовање је саставни део сваког интервјуа за посао. Немојте се устручавати да
питате какве су вам шансе да напредујете, уколико посао научите
брже, произведете више, покажете се бољим од осталих.
Пи-ар менаџер са почетка текста је пристао да ради за нижу
плату у младој агенцији која се тек развија и очекује да ће, како
се посао буде развијао, расти и износ на његовом текућем рачуну.
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Када прихватите посао
Након што је смењен са посла менаџера, због реорганизације
у фирми, Јова Радуловић је постављен за асистента продавца. О
новој улози Радуловић каже: “И даље сам размишљао као менаџер. То ми је помогло да разумем шта мој шеф тражи од мене и
шта је потребно да посао буде добро обављен, и да он буде задовољан. Наравно, то је и мени донело додатне бонусе”. Нови посао
је видео као могућност да научи нешто ново. Своје дневне обавезе
је брзо завршавао, а остатак радног времена је искористио да се
повеже са бившим колегама. Његова жеља за учењем у комбинацији са искуством и познанствима које је склопио, учинила је
да постане поуздан радник који може да реши већину проблема.
“Када искрсне проблем, ја га решим. Упознајући се са свим
радним местима у компанији, стекао сам велико искуство. Мислим да ми је флексибилност помогла да преживим реорганизацију и ново отпуштање радника које је уследило”, каже Радуловић.
Показати своје умеће није увек лако. Често се дешава да запослени не каже своје мишљење, иако је исправније од шефовог,
да не би угрозио шефов ауторитет, као и из страха од могућих последица. Иако су ваше дипломатске способности врхунске и знате више од шефа, једноставно остајете неми. Многи се не слажу са
одлукама које доноси надређени, али немојте бити обесхрабрени.
Сви се на радним местима сусрећемо са мноштвом проблема.
Потрудите се да научите нешто ново, да се усавршите и кренете
даље. Опходите се према претпостављенима културно, сетите се
да сте донедавно ви некоме били шеф.

Потрага за другим послом
Сигурно сте свесни да посао на коме сте тренутно, можда
нећете радити до краја радног века. Понуђено ниже намештење
ћете прихватити сигурно из економских разлога, али обратите
пажњу и на додатне бонусе и могућности. Корак уназад у каријери представља самоубиство само ако ви на то гледате на такав
начин. Замислите да у реклами од једног минута треба да изложите зашто је овакав потез добар за вас. Будите свесни да вас
поједини менаџери неће узети у обзир за више радно место због
корака уназад у каријери. Нема разлога да бринете о таквим људима, ако сте се пре тога повезали са колегама разних профила
који могу да потврде ваше способности.
У међувремену, побољшајте своје шансе, посећујући семинаре, тренинге и конференције вашег образовног профила, чак иако
морате сами да платите учешће. Многи људи који су направили
корак уназад не желе да контактирају са другима, али данашње
време нас учи да морамо да предузмемо одговарајуће кораке да
би постигли успех.
Покажите своју најбољу страну. Одржавајте старе и стварајте
нове контакте. Искористите мрежу коју сте створили, искуство и
знање и крените опет право на врх.
В.К.

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

586
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација
и управа
Бор
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3
тел. 030/423-656

Начелник одељења за
инспекцијске послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема, правног, техничког
или економског смера; пет година радног искуства;
положен стручни испит. Поред наведених услова,
кандидат мора да испуњава и опште услове утврђене
одговарајућим одредбама Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона
и 83/2005-испр. др. закона), а то су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена фотокопија дипломе о стручној спреми, потврда да није осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу и одговарајућа здравствена способност која
се доказује лекарским уверењем, након доношења
одлуке о избору. Пријаве са доказима о испуњавању
услова огласа доставити на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве
поднете без потребних доказа неће се разматрати.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална
службаУПРАВА
ОПШТИНСКА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
за запошљавање

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Портир

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзиПрограми
ра на занимање; држављанство Републике Србије;
да је кандидат пунолетан; општа здравствена способност и да није осуђиван за–
кривично дело на безуиправништва
словну казну затвора од најмање шест месеци или за
дело које га чини неподобним за обављање
послова
у државном органу. Документа поднети у
нањекажњиво
у
пракси
оригиналу или у овереном препису.

Јагодина

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЈАГОДИНЕ

или за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве на
оглас, са документацијом којом се потврђује испуњеност тражених услова, подносе се Општинској управи
Општине Трстеник.

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови трезора

за рад у Одељењу за привреду, буџет и
финансије
УСЛОВИ: висока школска спрема-VII степен стручне
спреме, економски факултет, факултет за услужни
бизнис, 2 године радног стажа и положен државни
испит. Поред посебних услова, кандидат мора да
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, да поседује општу здравствену способност (за кандидата који буде изабран).
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

К р а гНационална
у ј е в а ц служба

за запошљавање

ОПШТИНА КНИЋ
ОПШТИНСКА УПРАВА
34240 Кнић
тел. 034/510-112, 510-146

Извршилац за послове локалноекономског развоја у Одељењу
за финансије, привредни развој и
друштвене делатности Општинске
управе Општине Кнић
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
економиста; положен стручни испит за рад у органима државне управе; једна година радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару; да кандидат
има држављанство Републике Србије; да је пунолетан; да има општу и здравствену способност; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву на оглас доставити:
доказ о стручној спреми (оверену копију дипломе);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат после
01.03.2010. године); лекарско уверење; доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Пријаве се подносе начелнику
Општинске управе Општине Кнић - Општинска управа, 34240 Кнић, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Шанса за младе

ГРАДСКА
Шанса
заУПРАВА ГРАДА ЈАГОДИНЕШкола
К р у шје
ев
ац
знање,
35000 Јагодина, Краља Петра I 6
младе
Послови обезбеђења и
посао
је занат
ОПШТИНСКА
УПРАВА
противпожарне заштите зграде
Скупштине града
за рад у Одељењу за управу

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

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

Извршилац за послове маркетинга,
Група за локални економски развој
у Одсеку за финансије, привреду и
екологију
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6
Закона о радним односима у државним органима,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
високо образовање стечено на студијама првог степена, односноСАЈМОВИ
на студијама уЗАПОШЉАВАЊА
трајању до три године, виша школа ликовних и примењених уметности
или виша политичка школа, знање енглеског језика и
најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на
оглас, са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, доказ о
радном искуству у струци, извод из матичне књиге
рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављен у „Службеном гласнику РС“,
бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), уверење о здравственом стању-доставити након доношења одлуке о пријему кандидата,
уверење основног и вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница,
уверење полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу, фотокопију радне књижице. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за
подношење пријаве.

Пирот

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

Дактилограф

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: основна школа и дактилографски курс,
једна година радног искуства, познавање рада на
рачунару. Поред услова предвиђених Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места, кандидат треба да испуњава и услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима,
Национална
служба
да је држављанин
Републике Србије,
да има општу
здравствену способност и да није осуђиван за криза
запошљавање
вично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњива дела која га чине неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве се могу предати на шалтеру бр. 1, у Услужном центру или послати поштом на адресу: Општина
Бела Паланка, Карађорђева 28.

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен стручне
Послови у канцеларији за локалноспреме, гимназија, електротехничка (енергетска
и и субвенције
Обуке
(заразвој
запошљавање)
економски
за расхладне уређаје), грађевинска, економско-трговинска, пољопривредна, саобраћајна школа, 6 месеУСЛОВИ: завршена виша школа економског смера; 1
ци радног стажа, положен државни стручни испит и
година радног искуства и положен државни стручни
испит противпожарне заштите. Поред посебних услоиспит.
ва, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6
Закона о радним односима у државним органима:
Дактилограф
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
УСЛОВИ: завршен дактилографски курс; познавање
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
рада на рачунару и 1 година радног искуства.
чини неподобним за обављање послова у државном
органу, да поседује општу здравствену способност
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидати треба
(за кандидата који буде изабран). Пријава на оглас
да испуњавају и услове из члана 6 Закона о радним
са доказима о испуњавању услова подноси се у року
односима у државним органима; да су држављани
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену
Републике Србије; да имају општу здравствену споадресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
собност; да нису осуђивани за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци
се разматрати.
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Администрација и управа / Трговина и услуге

Трговина и услуге

Смедерево
ОПШТИНСКА УПРАВА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25
тел. 026/321-122

Радник на пословима припреме и
израде пројеката локалног развоја
УСЛОВИ: висока стручна спрема, економског,
правног смера или менаџмент; 1 година радног искуства; познавање рада на рачунару; положен стручни
испит за рад у државним органима; да је кандидат
држављанин РС; да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак.

Радник на пословима пријема и
обраде захтева грађана
УСЛОВИ: виша школска спрема или средња економског, правног или општег смера; 1 година радног
искуства; положен стручни испит за рад у државним
органима; да је кандидат држављанин РС; да није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак.

Су б о т и ц а
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 3/3
тел. 024/626-866

Архивски помоћник

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање или
познавање информатике-рад на рачунару (Wоrd,
Еxcel), пожељно је знање или познавање језика средине (хрватски, мађарски), са или без радног искуства у архивској струци. Поред наведених посебних
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове
предвиђене законом. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
оглас са доказима о испуњавању услова предвиђених огласом заинтересовани кандидати подносе, са
назнаком: „За оглас“, поштом или лично на адресу:
Историјски архив Суботица, 24000 Суботица, Трг слободе 1/III, соба бр. 328. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Ваљево
ЈП РТВ „ПРУГА“

14224 Лајковац, Војводе Мишића 2
тел. 014/3433-086

Тонско-технички реализатор
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар аутоматике, са најмање две године радног искуства; познавање рада на рачунару, програм Saund
forde, Office; познавање рада на ситоштампи; знање
енглеског језика-средњи ниво; пожељно знање
пословне припреме за штампу и провера радних способности. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из
матичне књиге рођених, потврду о држављанству,
уверење о здравственом стању, диплому, копију радне књижице и уверење Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УДРУЖЕЊЕ ФЕНОМЕНА И
УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЦА

WIENER STADТISCHE ОSIGURANJE
АDО BEOGRAD
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

Агент осигурања

36000 Краљево
тел. 065/6118-364
е-mail: iktcentarfenomena@gmail.com

за рад у Нишу, на одређено време до 12
месеци
3 извршиоца

Администраторка и организаторка
послова Удружења предузетница
из Краљева-

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста; пожељно знање рада на рачунару; знање енглеског језика (пожељно). Контакт са
послодавцем на е-mail: konkurs@wiener.cо.rs и на
бројеве тел. 018/296-500, 296-501. Рок за пријаву:
24.02.2012. године.

ангажман је волонтерски и у трајању од 6
месеци

Опис послова: ангажман подразумева стажирање
од 12 сати недељно уз подршку и помоћ менторки
из удружења Феномена, прва три месеца до осамостаљивања и послове везане за администрацију
и организацију послова у Удружењу предузетница
из Краљева. Од стажисткиње се очекује да познаје
рад на рачунару и интернету, минимум средњи ниво
знања енглеског језика, као и да поседује основна
знања која се тичу менаџмента и бизниса и да буде
спремна да их унапређује, а нарочито да у међувремену стиче и примењује знања која се одосе на правну регулативу везану за функционисање Удружења
предузетница, писање пројеката и прикупљање
средстава за рад удружења. Стажисткињи се пружа
и додатна могућност учешћа на семинарима, обукама, конференцијама на које релевантне партнерске
организације позивају активисткиње и сараднице
Удружења Феномена и Удружења предузетница из
Краљева.
Конкурс је отворен до 1. фебруара 2012. године.
Пријаве са кратким мотивационим писмом и биографијом слати искључиво на е-mail: iktcentarfenomena@
gmail.com За сва додатна питања на располагању је
контакт особа: Бојана Миновић, број тел. 065/6118364.

SZTR „ĐUKA NO1“

24000 Суботица, Ластина 1
тел. 060/7034-233

Припремач хране у кантинипродавац
(замена лица по програму новог
запошљавања)

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, пожељно познавање мађарског језика, али није
услов; да је кандидат незапослено лице евидентирано у надлежној служби за запошљавање. Заинтересовани кандидати могу да се јаве лично на адресу:
Банијска 67, Суботицаа, радним данима у времену од
07,00 до 19,00 часова или на број тел. 060/7034-233,
ради заказивања термина за разговор. Особа за контакт: Митра Ђурић.

„СИТЕЛ СБА“ ДОО

11070 Београд, Шпанских бораца 3
тел. 011/414-22-00
e-mail: hr.serbia@sitel.com

Оператер у корисничком центру
20 извршилаца

УСЛОВИ: од IV-VII степена стручне спреме, одлично
познавање страних језика: енглески, немачки, француски, шпански, португалски, руски, шведски, дански, грчки, турски, пољски, чешки..., рад у сменама
и ноћни рад, пробни рад 6 месеци. Лица за контакт:
Соња Ћурчић и Јована Анђелић. CV слати на e-mail:
hr.serbia@sitel.com.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба
за запошљавање

УР „ЈАХТИНГ КЛУБ КЕЈ“

11070 Нови Београд, Ушће бб
1170 км десне обале Дунава
тел. 064/8251-188
e-mail: pravna.sluzba@progalvano.com

Спремачица

на одређено време, место рада: БеоградНови Београд
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, 1 година радног
искуства, рад у сменама, обезбеђен смештај и исхрана.

Домар, мајстор за одржавање
(бравар)

на одређено време, место рада: БеоградНови Београд
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар; 2 године радног искуства, возачка дозвола „Б“ категорије;
обезбеђен смештај и исхрана.

Кувар

на одређено време, место рада: БеоградНови Београд
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар; 1 година
радног искуства; обезбеђен смештај и исхрана.

„ТИМ ХЕРЦ 2005“ ДОО

24220 Бачко Душаново, Иве Лоле Рибара 1
тел. 024/783-515

Маркетинг менаџер за Fun Bowling
Центар и гостиону Крупара
на одређено време 12 месеци

Опис посла: успешни контакти ће планирати, усмеравати и координирати маркетинг боулинг центар и
гостиону кроз: утврђивање маркетинг циљева, развој и спровођење маркетиншких планова и програма, истраживање, анализирање финансијских, технолошких и демографских фактора, планирање и
надгледање оглашавања и промоција, комуникацију
са спољним пропагандним агенцијама, ауторима и
уметницима; препоручује у вези са стратегијом формирање цена; стара се о спровођењу ефикасне контроле маркетиншких разултата; процењује реакцију
тржишта на пропагандне програме; препоручује и
предлаже промене и припрема и подноси извештаје
о маркетиншким активностима.
Дужности: одржавање, ширење и креирање боулинг
лига, комуникација са корисницима преко друштвених
мрежа, електронском поштом, веб страницом и телефоном, обилажење компанија у циљу ширења свести
јавности о понуди, организација постојећих догађаја и
планирање нових (прославе, празници, састанци), рад
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
и изградња идентитета
забавног центра.
Радни услови: Рад маркетинг менаџера ће бити везан
за канцеларију и коришћење савремених алата и
рачунара, у циљу креирања, остваривања и контроле испуњавања маркетинг плана. Велики део својих
активности мора спроводити на терену, обилазећи
партнере и организујући све потребне активности,
како би се маркетиншки план оптимално развијао.
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Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
Пожељне квалификације и особине: Маркетинг
менаџер мора бити факултетски образован, са минимум VII степеном стручне спреме. Изузетно је битна комуникативност, организованост, динамичност
и сналажљивост, као и спремност на напоран рад.
Битне су вештине рада у тиму, али и индивидуална
иницијатива. Кандидат мора имати знање енглеског
језика, док је знање мађарског језика веома пожељно. Пробни рад 2 месеца.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју биографију (CV) могу доставити поштом, на дату адресу
или на e-mail: funbоwlingcentar@gmail.com. Детаљније информације на бројеве телефона: 024/783-515
и 064/540-89-38. Особе за контакт: Видак Анђелић и
Јанко Вучинић. Оглас је отворен до попуне радног
места.

„СТЕФАН“ ДОО

11000 Београд, Ресавска 34
e-mail: info@novtim.com

Референт продаје
УСЛОВИ: виша школска спрема, економске струке;
напредно познавање рада на рачунару; напредно
познавање Еxcel-а; до 35 година старости, са радним
искуством. Место рада: Бајина Башта. Пријаве слати
на e-mail: info@novtim.com или пријаву лично донети
у продавницу „Спорт“, Кнеза Милана Обреновића 14,
у Бајиној Башти, број тел. 031/869-036.

„ТРАНСФЕР ГОЛД“-РЕСТОРАН
„ЦАР ДУШАН СИЛНИ“
11000 Београд, Водоводска 158ц
тел. 063/1595-559
e-mail: milos.matkovic1966@gmail.com

Кувар

2 извршиоца

Грађевинарство
и индустрија
„MASTERPLAST YU“ DОО

24000 Суботица, Бодрогвари Ференца 172

Технички сарадник
УСЛОВИ: VII степен стручности, грађевинске струке,
дипломирани грађевински инжењер, на пословима
саветовања, решавања рекламација, предавањима;
рад на рачунару (Wоrd, Еxcel); возачка дозвола „Б“
категорије; мађарски језик-виши конверзацијски
ниво; самосталност, комуникативност, добре предавачке вештине. Пожељно: пол мушки. Пријаве слати
поштом на дату адресу или на e-mail: punyi.мonika@
masterplast.rs.

МЛЕКАРА ЛЕСКОВАЦ ДОО
16000 Лесковац, Текстилна 97

Машиниста-руковалац парних
котлова
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, техничка школа, положен испит за руковаоца парних котлова;
потребно радно искуство од 1 године.

Фригомеханичар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничка
школа; пожељно - положен испит за руковаоца парних котлова; потребно радно искуство од 1 године.

2 извршиоца

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола
„Б“ категорије.

УСЛОВИ: техничка школа, смер електромеханичар
за расхладне и термичке уређаје; IV или III степен
стручне спреме, потребно искуство од 1 године;
пожељно - положен испит за руковаоца парних
котлова.

„ФРИГО ЖИКА-СОКО“ ДОО
Рума, Краљевачка бб
тел. 022/430-340, 430-444
e-mail: frigozika@eunet.rs

Комерцијалиста на терену

на 4 месеца, након тога заснивање радног
односа на неодређено време
4 извршиоца - Нови Сад, Београд,
Крагујевац, Ниш
Опис посла: продаја расхладних витрина.
УСЛОВИ: завршена економска школа (минимум IV
степен) или комерцијалиста (минимум IV степен);
радно искуство: небитно; возачка дозвола „Б“ категорије (поседовање сопственог возила, послодавац
плаћа трошкове за гориво); основно знање рада
на рачунару (Wоrd, Еxcel); енглески језик - почетни
ниво; организована стручна обука у Руми од стране
послодавца; радно време - 8 сати дневно; теренски
рад. Конкурс је отворен до попуне радних места.
Заинтересовани кандидати треба да се на горенаведене бројеве телефона обрате особи за контакт:
Милану Милићевићу.

Обука за
активно
тражење
посла
12

| Број 449 | 25.01.2012.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер геодезије, лиценца.
ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних места.
Пријава на оглас, са доказима о испуњености услова
огласа, подноси се искључиво лично, на горенаведену адресу, у времену од 07,30 до 08,00 часова,
сваког дана.

„КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
11000 Београд, Трнска 4
тел. 011/2695-599, 2695-699

Дипломирани машински инжењер
за рад на пословима пројектовања,
надзора термо-техничких инсталација

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању; минимум 5 година радног искуства; рад
на рачунару: Wоrd, Еxcel, АutoCAD; лиценца 330,
430.

АД „МЛЕКАРА“

15300 Лозница, 1. маја бб
тел. 015/871-824 (до 15,00 часова)
e-mail: mlekaraloz@open.telekom.rs

Микробиолог

Стекните
УСЛОВИ:конкурентску
VII/1 степен, микробиолог.
Технолог
предност

Опис посла: припрема репроматеријала, испитивање
и објашњавање процеса уласка сировине.

на одређено време

Електромеханичар за расхладне и
термичке уређаје

Конобар

Дипломирани инжењер геодезије
са лиценцом

ОСТАЛО: Пробни рад траје 3 месеца. Кандидати
су дужни да уз пријаву доставе: доказ о стручној
спреми; уверење о положеном испиту за руковаоца
парних котлова, доказ о радном искуству. Пријаве
са потребном документацијом доставити у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

Опис посла: организовање тока производње; прављење дневних, седмичних, месечних и годишњих
планова; прављење планова уласка сировине и
изласка готових производа (давање извештаја о
томе); контрола улазних сировина и излазних производа.

Обука за активно
УСЛОВИ: VII/1 степен,
технолог прераде
млека.
тражење
посла

ОСТАЛО: 3 године радног искуства у струци; обезбеђен је смештај; плаћен превоз до 50 км удаљености од места рада; радно време: 8 сати дневно;
пробни рад 1 месец. Конкурс је отворен до попуне
радних места. Заинтересовани кандидати треба да
се на горенаведени број телефона обрате особи за
контакт: Александри Јовановић.

ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО
21000 Нови Сад, Руменачки пут 2
тел. 021/6311-366

Дипломирани инжењер
машинства-приправник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер машинства, смер термоенергетика и процесна и гасна техника (грејање и климатизација).

Дипломирани инжењер
електротехнике-приправник или
лице са лиценцом
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер електротехнике, смер електроенергетских
инсталација високог и средњег напона.

Дипломирани инжењер грађевинеприправник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер грађевине, хидротехнички смер, завршен
Грађевински факултет у Београду.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

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

Медицина

Mедицина
ZU АPOTEKA „URIEL 4“

23300 Кикинда, Краља Петра I 67
тел. 063/7797-497
e-mail: snezana.hermes@gmail.com

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: пробни рад 1 месец; дипломирани фармацеут-VII степен; знање рада на рачунару; радно
искуство и положен стручни испит биће предност
при избору кандидата (није искључиви услов). Остали услови у договору са послодавцем. Рок за пријављивање је до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу своје радне биографије да доставе
поштом или мејлом или да се јаве на наведени број
телефона, лицу за контакт: Снежани Вуковић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „LEUT SI“

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 102
ТЦ Меркатор, лок. 13
тел. 021/6390-830
е-mail: оffice@leutsi.cо.rs

Дипломирани фармацеут

за рад у апотеци, на одређено време 9
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, положен стручни испит, предност
је поседовање лиценце, пожељно радно искуство
у раду у апотеци, знање рада на рачунару. Рок за
пријављивање је 15 дана. Пријаве слати искључиво
мејлом.

ли поред писарнице Дома здравља, Краљице Јелене
22, Београд. Пријаве слати поштом, на адресу: Дом
здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене
22, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у
писарницу Дома здравља.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3557-255

Оглас објављен 18.01.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: лекар специјалиста микробиолог, мења се у делу заснивања
радног односа на одређено време до годину
дана, и треба да стоји: радни однос се заснива
на неодређено време. У осталом делу оглас се
не мења.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Хигијеничар

на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа. Кандидат уз пријаву-биографију треба да достави: оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор стоматологије
Опис послова: врши прве, поновне и контролне
прегледе; обавља превентивни рад у предузећима
и са трудницама; врши систематске прегледе, анализира их и предузима даљи здравствено-васпитни
рад; обавља све радње у дијагностиковању стоматолошких обољења; врши екстракцију зуба са и без
анестезије; врши компликовано вађење, инцизије
апсцеса интраоралним путем, репозиција луксиране мандибуле, лечење алвеолита; ради на стручном
оспособљавању стажера-специјализаната; обавља
мање хируршке интервенције; самостално решава
дијагностику и терапеутску проблематику из области
уста и зуба; поставља дијагнозу и преузима терапију
каријеса; поставља све врсте испуна; по потреби
ради и уклањање старих протетских радова; обавља
и друге послове по налогу начелника службе коме је
одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стоматолошки факултет. Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе: фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту за доктора стоматологије; фотокопију дозволе за рад-лиценцу издату од
надлежне стоматолошке коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу); доказ о радном
искуству у струци - најмање годину дана - након
положеног стручног испита на пословима пружања
стоматолошке здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију
личне карте; уверење да нису осуђивани (уверење
МУП-а) и уверење да се против њих не води кривични
поступак (уверење суда); уверење Националне службе за запошљавање да се налазе на евиденцији лица
која траже запослење; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са непотпуном документацијом или које нису
у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о
избору кандидата биће објављена на огласној таб-

ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО
ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
21000 Нови Сад, Антона Чехова 13д
тел. 021/540-383

Истраживач-сарадник за научну
област биотехничке науке,
научна дисциплина-генетика,
оплемењивање, физиологија и
биохемија шумског и украсног
дрвећа и жбуња и агрошумарство
УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет,
дипломирани биолог-молекуларни биолог, уписане
докторске студија на биолошком факултету. Општи
услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о научно-истраживачкој делатности („Сл. гласник
РС“, бр. 110/2005 и 1/2010).

ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА
УМЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ
„ОTTHON“
24340 Стара Моравица, Карцаг 12
тел. 024/741-504

Лекар опште праксе

за рад са МНР особама, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, лекар опште праксе, пожељно
је радно искуство али није услов, може и приправник,
рад на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије,
пожељно је и знање мађарског језика. Заинтересовани кандидати (CV) радну биографију могу доставити
лично у установи, радним данима од 07,00 до 14,00
часова, поштом на дату адресу или на e-mail: оtthon@
stcable.net. Детаљније информације могу се добити
на бројеве телефона: 024/741-504 и 741-005.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ
ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ „IRS“ DOO
11000 Београд

Оглашава слободна радна места за послодавца, приватну клинику ЕL ЈОUN MEDICAL
CENTER (www.еljoun.com), Salmiyа, Kuwаit, за
следеће позиције:

Специјалиста дерматологије
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација
из дерматологије, одлично знање енглеског језика,
добра организованост, прецизност, преданост послу,
посвећеност, спремност на рад у мултинационалном
окружењу, минимум 5 година искуства на наведеним
пословима; пол женски, до 55 година старости. Послодавац нуди уговор на 2 године, са нето платом од
2.500$ - 3.000$.

Специјалиста за ухо, грло и нос
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из
наведене области, одлично знање енглеског језика,
добра организованост, прецизност, преданост послу,
посвећеност, спремност на рад у мултинационалном
окружењу, минимум 5 година искуства на наведеним
пословима; пол женски, до 50 година старости. Послодавац нуди уговор на 2 године, са нето платом од
2.500$ - 3.000$.

Специјалиста педијатрије
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из
наведене области, одлично знање енглеског језика,
добра организованост, прецизност, преданост послу,
посвећеност, спремност на рад у мултинационалном
окружењу, минимум 5 година искуства на наведеним
пословима; пол женски, до 50 година старости. Послодавац нуди уговор на 2 године, са нето платом од
2.500$ - 3.000$.

Физиотерапеут
4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум виша медицинска школа, смер
физиотерапеут, одлично знање енглеског језика,
добра организованост, прецизност, преданост послу,
посвећеност, спремност на рад у мултинационалном
окружењу, минимум 3 године искуства на наведеним
пословима; без обзира на пол, до 40 година старости.
Послодавац нуди уговор на 2 године, са нето платом
од 1.100$ - 1.250$.

Медицинска сестра
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, медицинска школа, пожељно општи смер, одлично знање
енглеског језика, добра организованост, прецизност,
преданост послу, посвећеност, спремност на рад у
мултинационалном окружењу, минимум 3 година
искуства на наведеним пословима; пол женски, до 40
година старости. Послодавац нуди уговор на 2 године, са нето платом од 700$ - 900$.
ОПШТИ УСЛОВИ: Место рада: Кувајт; радно време: 6 дана у недељи, 9 часова дневно; пробни рад
у трајању од 3 месеца; обезбеђена радна виза и
здравствено осигурање; обезбеђен смештај и транспорт до посла; 30 дана плаћеног годишњег одмора
сваке године, са плаћеном повратном авио-картом;
најмање једнак третман по основу рада са држављанима Кувајта за време рада и боравка у Кувајту.
Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије, на
енглеском језику са фотографијом, као и најупечатљивије пројекте у мањем формату, да доставе на
мејл адресу: irs@sbb.rs. Контакт особа: Марија Драгосавац, број тел. +381608444-807. Само кандидати
који уђу у ужи избор биће контактирани.

25.01.2012. | Број 449 |
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

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

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/317-722

Обука за
Руковалац парних
котлова
активно
тражење
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инсталатер
посла
грејања машинске струке;
обављен приправнички
стаж; пробни рад од три месеца; пре избора кандидата биће извршена провера теоријског знања из
области струке кандидата за коју се прима у радни
однос. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе
о испуњавању услова, у оригиналу или у овереном
препису, уверење о држављанству, доказ да се против њих не води истрага и кривични поступак.

ДОМ ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Христо Смирненски 2

Доктор медицине специјалиста
гинеколог

Посао
се не чека,
за рад у Одсеку за здравствену заштиту
жена Дома здравља Димитровград, на
посао
се тражи
одређено време до повратка привремено
одсутног запосленог са специјализације
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит и завршена
специјализација из гинекологије. Уз пријаву на оглас
кандидати су дужни да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији и извод из матичне књиге рођених.

Националнасестра-техничар
служба
Медицинска
за
запошљавање
у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника и запослених, са хитном
медицинском помоћи, кућним лечењем и
стоматолошком здравственом заштитом
Дома здравља Димитровград
на одређено време до повратка
привремено одсутних медицинских
сестара са породиљског боловања
2 извршиоца

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска
школа, положен стручни испит или IV степен стручне
спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидати су
дужни да приложе: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Оглас ће бити
објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу: Дом здравља Димитровград, Христо Смирненски 2, 18320 Димитровград, са назнаком:
„Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узмити у разматрање.
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

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

Медицинска сестра-техничар за
хируршку клинику
2 извршиоца

Медицинска сестра-техничар за
клинику за интерне болести
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена
виша медицинска или висока здравствена струковна школа или средња медицинска школа (VI или IV
степен стручне спреме) општег смера, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија о положеном
стручном испиту, извод са евиденције Националне
службе за запошљавање, потврда о дужини радног
стажа, након положеног стручног испита (оверена
фотокопија радне књижице), потребна препорука
претходне здравствене установе у којој је стаж остварен. Пријаве са биографијом и доказима о испуњењу
захтеваних услова, подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс
ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу биће писмено обавештени.

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
служба
за кривична дела насиље у Национална
породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и за
злостављање
малозапошљавање
летног 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.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН

Национална
служба
26220 Ковин,
Трг ослобођења
4
тел. централe: 013/741-464
за
запошљавање
тел. директорa: 013/741-203
факс: 013/741-602
е-mail: dzkovin@hotmail.com
Специјалиста
оториноларингологије

Програми
приправништва –
знање у пракси

Опис посла: врши спец. прегледе свих узраста уз
употребу савремених медицинских апарата, поставља дијагнозу и одређује начин лечења, учествује у
систематским прегледима и издавању лекарских уверања за полагање возачког испита, упућује болеснике на консултативне прегледе и болничко лечење
и стара се о њиховом лечењу, проучава, испитује и
анализира узроке специфичних и неспецифичних
ОРЛ обољења и предлаже предузимање мера ради
отклањања њихових узрока, редовно контролише
пацијенте, прати њихово здравствено стање и ради
на спречавању настајања компликација.

Шанса за
младе

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит и завршена специјализација из оториноларингологије. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (у
неовереним фотокопијама). Пријаве слати на адресу: Дома здравља Ковин, Трг ослобођења 4, 26220
Ковин, са назнаком: „За конкурс“ или донети лично
у канцеларију Одсека за правне послове, бр. 57, на
другом спрату. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

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

Шанса за младе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Школа је знање,
Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, за:посао је занат
11000 Београд, Војводе Степе 305

Асистент за ужу научну област
Интермодални транспорт,
логистички центри и city логистика
на одређено време од 3 године

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Асистент за ужу научну област
Индустријска логистика, ланци
снабдевања и складишни системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављивање је 15
дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове)
доставити на адресу Факултета.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Прави људи
на правим
Национална служба за запошљавање
• www.nsz.gov.rs
пословима
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ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“
11409 Ковачевац
тел. 011/8213-207

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Најмање VII/1 степен стручне спреме, у
складу са Законом о високом образовању, почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, да кандидат испуњава услове за наставника основне школе, за педагога, психолога, да има
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, да кандидат испуњава
услове прописане у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидат је
дужан да након прописивања програма испита за
директора исти положи у законом предвиђеном року.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: биографију
са кратким прегледом кретања у служби, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (лиценца), потврду
о радном стажу, уверење о држављанству-не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење којим се потврђује психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима, доказ да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће
образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наствника и стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити доказ о одговарајућем образовању и
уверење о држављанству. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду подноси лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

МАШИНСКА ШКОЛА „КОСМАЈ“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију; просечне
оцене на студијама првог степена најмање 08,00;
уписане одговарајуће мастер студије, као и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 71 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
44/2010) и услове предвиђене Статутом Факултета.
ОСТАЛО: документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс; библиографија; оверене копије
диплома; извод из матичне књиге рођених и држављанства и потврда надлежног органа да кандидат
није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

са 15% радног времена

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

ОШ „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник биологије

са 20% радног времена, за рад у матичној
школи

Наставник енглеског језика

Наставник грађанског васпитања

Наставник математике
са 50% радног времена

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

Наставник машинске групе
предмета
2 извршиоца

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време од годину дана

Устав и права грађана

Наставник енглеског језика

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Социјална
политика

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Теоријски и методски приступи у
превенцији и третману поремећаја
понашања

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

са 40% радног времена, за рад у матичној
школи и издвојеном одељењу Рожанци

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства за производно машинство.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски
факултет - одељење за социологију; правни факултет; факултет политичких наука - смер за социјалну
политику и социјални рад; факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију - студијског програма
Превенција и третман поремећаја понашања; просечне оцене на студијама првог степена најмање
08,00; уписане одговарајуће докторске студије, као
и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 44/2010) и услове предвиђене Статутом
Факултета.

са 10% радног времена

11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-111

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

на одређено време од три године

Наставник технологије и
галантерије

на одређено време до 31.08.2012. године,
са 15% радног времена, за рад у матичној
школи

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, за рад у матичној
школи
УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Кандидати треба да
испуњавају услове предвиђене чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа.

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства.

Наставник практичне наставе у
подручју рада машинство
УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства са претходно стеченим III степеном стручне спреме, односно
средње образовање за механичара пољопривредних
машина, механичара за грађевинску механизацију.

Наставник практичне наставе,
подручје рада Кожарствогалантериста
са 70% радног времена

УСЛОВИ: инжењер технологије за производњу кожне галантерије са претходно стеченим трогодишњим
образовањем за израђивача кожне галантеријегалантериста специјалиста.

Наставник практичне наставе,
подручје рада Кожарствоконфекционар коже и крзна
са 50% радног времена

УСЛОВИ: инжењер технологије за производњу кожне конфекције са претходно стеченим трогодишњим
образовањем-кројач кожне и крзнене одеће, специјалиста-кројач кожне и крзнене одеће.

Наставник хемије

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању.

Бесплатна публикација о запошљавању

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Наставник посластичарства са
практичном наставом

на одређено време до повратка
наставника са боловања, посао се обавља
у згради Угоститељско-туристичке школе
УСЛОВИ: виши стручни радник технологије и посластичарства; виши угоститељ који је стекао и средње
образовање за посластичара или посластичарског
техничара; гастролог који је стекао и средње образовање за посластичара или посластичарског техничара; менаџер хотелијерства, смер посластичарство са
пекарством; познавање једног светског језика.

Наставник куварства са
практичном наставом

посао се обавља у Школској радионици у
хотелу „Палас“ у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства; виши угоститељ ако има претходно завршен IV степен, угоститељско-туристичке струке за
занимање техничар кулинар или кувар; гастролог;
менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши
стручни радник-комерцијалист угоститељства који је
стекао и образовање за кулинарског техничара или
кувара; виши стручни радник угоститељске струке,
занимање кулинарство; менаџер хотелијерства, смер
гастролог; познавање једног светског језика.
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Наука и образовање

Хигијеничар

посао се обавља у Школској радионици
хотела „Палас“ у Београду
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.

Референт за ученичка питања и
педагошку документацију

посао се обавља у згради Угоститељскотуристичке школе
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или
средња школска спрема; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице
под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање за наведене послове; психичку,
физичку и здравствену способност; да није осуђивано у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011); држављанство Републике
Србије; може бити предвиђен пробни рад у складу са
чланом 133 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
најдуже шест месеци.

потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; уверење о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду.
Изабрани кандидат има обавезу да у законском року
положи испит за директора. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
слати на наведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати ће
бити обавештени о резултатима конкурса у року од
8 дана од дана доношења решења о избору директора. Ближа обавештења могу се добити од секретара
школе, на број телефона: 011/3236-504.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“
11562 Јунковац
тел. 011/8177-020

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
КОЖЕ

Оглас објављен 18.01.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место:
наставник математике, за 90% радног времена, радни однос је на неодређено време. Остали услови остају исти.

Спремачица

ГИМНАЗИЈА

11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2632-183

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Кандидати су обавезни да доставе: уверење о држављанству Републике Србије; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о неосуђиваности. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на наведену адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/2632-183.

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-366

Професор историје

са 75% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, а најдуже 18 месеци

Професор историје
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

са 25% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, а најдуже 18 месеци

Директор

Професор рачунарства и
информатике

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

на период од 4 године
УСЛОВИ: сагласно члану 8 став 2, члану 59 и члану
120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), на конкурс за директора школе
може да се пријави кандидат који испуњава следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове за наставника музичке школе за
подручје рада култура, уметност и јавно информисање, за педагога и психолога; да има дозволу за
рад, положен стручни испит, односно испит за лиценцу за наставника, односно стручног сарадника, да је
савладао програм обуке за директора и да има положен испит за директора установе и најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидат подноси: радну биографију са
кратким прегледом програма рада директора; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно лиценци (дозволи за рад);
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са 90% радног времена, на одређено
време до истека мандата директора
школе, а најдуже до 14.05.2015. године
УСЛОВИ: 1) VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника за гимназије и услови прописани чл. 8
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); 2)
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима; 3) да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 4) држављанство Републике
Србије. Доказе о испуњености услова из тачака 1 и
4 доставити уз пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе и уверења о држављанству), а доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду (лекарско
уверење). Доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаву
на конкурс доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Васпитач-приправник

на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена
виша школа за образовање васпитача; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци). Пријаве са
доказима о испуњености услова подносе се у року од
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Динамичка геологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени одредбама члана 64 став
7 Закона о високом образовању, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005). Уз пријаву поднети: биографију, оверену фотокопију дипломе о докторату,
списак радова и радове. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Конкурс објављен 18.01.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место:
редовни професор или доцент за ужу научну
област Механизација биљне производње, на
одређено време од 5 година, уместо: редовни
професор, треба да стоји: ванредни професор.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

11000 Београд, Јове Илића 2
тел. 011/2467-290

Наставник разредне наставе
Наставник математике

на одређено време до повратка запослене

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању.

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

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

Наука и образовање

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“

ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“

11000 Београд
Булевар краља Александра 525
тел. 011/3047-099, 2882-460

11000 Београд,Краљице Марије 16

Доцент за ужу научну област
Аутоматско управљање

Наставник разредне наставе

Административно-финансијски
радник

2 извршиоца

са 20 сати недељно (50% радног времена)
УСЛОВИ: одговарајуће образовање-IV степен стручне спреме, општег, економског, правног или педагошког смера, држављанство Републике Србије,
општа психичка, физичка и здравствена способност.
Уз пријаву на конкурс потребно је приложити доказе
о испуњавању наведених услова.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

на одређено време од 5 година

Наставник техничкоинформатичког образовања

на одређено време до повратка запосленог
са функције

Наставник основа технике радатеоријска и практична настава

на одређено време ради замене запослене
распоређене на послове помоћника
директора, са 40% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечен на
студијама другог степена или основним студијама у
трајању од најмање 4 године, дипломирани инжењер
пољопривреде - сви смерови, дипломирани инжењер
машинства, дипломирани инжењер технологије сви одсеци, дипломирани инжењер шумарства - за
обраду дрвета, дипломирани инжењер технологије
- текстилни одсек, одсек графичког инжењерства,
текстилне конфекције, дипломирани грађевински
инжењер, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани архитекта, дипломирани дефектолог - олигофренолог. Наставници поред наведене стручне
спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипл. дефектолога.
Поред општих услова и наведених услова у погледу
стручности, кандидати треба да испуњавају и друге
посебне услове, утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
са кратком биографијом кандидат треба да достави
и оверене фотокопије докумената којима доказује
да испуњава услове конкурса (диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених). Доказ да је кандидат
психички, физички и здравствено способан за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености
услова подносе се на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

на одређено време до 31.08.2012. године,
са 15% радног времена

на одређено време од 5 година

Финансијско-књиговодствени
радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стечен на основу
завршене средње економске школе.

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом
11.4. Статута Машинског факултета.

ве прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Уз пријаву на оглас поднети краћу биографију и доказе о испуњености условаоригинале, преписе или фотокопије оверене од стране надлежног органа, следећих докумената: диплому
о стеченом образовању, копију уверења о положеном испиту за лиценцу (раније стручном испиту),
ако је кандидат положио испит, уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење о општој здравственој способности подноси само изабрани кандидат. Уверење да кандидат није осуђиван по чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона прибавља школа за изабраног
кандидата. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошњавања, применом стандардизованих
поступака, а у поступку одлучивања о избору кандидата директор ће поступити у складу са чл. 130 ст. 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријаве на оглас, са доказима о испуњености услова
за рад на наведеним пословима, кандидати подносе
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Национална служба
за запошљавање

11000 Београд
Булевар краља Александра 73

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“

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

нтри

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник
РС“, бр. 6/96...4/2007); да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом се сматра пријава која садржи: доказ
о држављанству - оверен препис или фотокопија
дипломе о стеченом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценца), осим
за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита. Поседовање психичке и физичке способности за рад са
децом подноси се приликом закључивања уговора.

Шанса за
младе

Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба
за факултет
запошљавање
УСЛОВИ: завршен машински
- VIII степен
на одређено време од 5 година

стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом
11.4. Статута Машинског факултета.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Београд, Булевар уметности 20
тел. 011/2140-419

Секретар филмског и телевизијског
студија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и телевизијски продуцент, факултет
драмских уметности, знање једног светског језика, радно искуство у продукцији филмских, телевизијских и сценских дела, искуство у организацији и
спровођењу међународних манифестација у области
уметничког образовања. Избор се врши према Закону о раду и систематизацији радних места Факултета
драмских уметности.

Винча

на одређено време до повратка радника
са одсуства, у другом циклусу основног
образовања

Сарадник у настави за ужу научну
област Физичка електроника

Доцент за ужу научну област
Механика флуида

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

11000 Београд, Бошка Петровића 6
тел. 011/2667-224

2 извршиоца

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Технологија
материјала-Машински материјали
и заваривање
на одређено време од 5 година

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

чека,
за ужу научну област
ажиДоцент
Телекомуникације

УСЛОВИ: завршен физички факултет - VIII степен
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом
11.4. Статута Машинског факултета.

са 50% радног времена

ОСТАЛО: Кандидатиодговорност
морају поред општих услова
Друштвена
предвиђених законом да испуњавају и посебне усло-

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом
11.4. Статута Машинског факултета.

Доцент за ужу научну област
Физика

Наставник грађанског васпитања

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу
стручну спрему, предвиђену Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/2010).

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

Обука за
активно
тражење
посла

ужба
ање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д
тел. 011/3415-838

Конкурс објављен 30.11.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна
места: наставник физике, на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства-1 извршилац и наставник историје,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 70% радног времена-1 извршилац.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
25.01.2012. | Број 449 |
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Обуке и субвенције (за запошљавање)

Наука и образовање

ОШ „КНЕГИЊА МИЛИЦА“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78
тел. 011/627-70-61, 615-80-31

Благајник-административни
радник
на одређено време до 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера и познавање рада на рачунару или гимназија,
односно средња школа друштвеног смера и најмање 5 година радног искуства на рачуноводственим
Обука
пословима и познавање
радаза
на рачунару. Кандидати треба да имајуактивно
општу здравствену способност,
психичку, физичку и здравствену способност за рад
тражење
са децом и ученицима,
држављанство Републике
Србије, да нису осуђивани правоснажном пресудом
посла
за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој
одговарајућој стручној спреми, потврду о радном
искуству на рачуноводственим пословима и уверење
о држављанству.

ПОЛИТЕХНИКА“
ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2675-663

Наставник машинске групе
предмета

Посао
се не чека,
3 извршиоца
Наставник
електротехнике и
посао
се тражи
електронике

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

Пословни центри
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
НСЗФАКУЛТЕТ
ХЕМИЈСКИ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

План за
реализацију
на одређено време до 3 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент доквашег
торских
студија) или академски назив магистра наука из научне области за коју се бира и други услови
утврђени
чл. 72 и 122 Закона о високом образовању
бизниса
и Статутом Хемијског факултета. Пријаве са биограСарадник у настави у звању
асистента за ужу научну област
Органска хемија

фијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ност
Национална служба
за запошљавање
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19210 Бор, Моше Пијаде 31

Спремачица-курир

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

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

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност и да није осуђиван. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању, уверење о
држављанству које не сме бити старије од 6 месеци, нови извод из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење доставља се пре закључења уговора о раду.
Национална
служба
Уверење из казнене евиденције
прибавља установа
по службеној дужности. Рок за пријављивање је осам
за
запошљавање
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У

Асистент за ужу научну област
Опште географске
дисциплине
ЗАПОШЉАВАЊУ
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; прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак
радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Национална
Факултета. Конкурсслужба
је отворен 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
за запошљавање

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2404-827, 2411-472

Програми
Наставник грађевинске групе
Наставник хемије
предмета
са 65% радног времена, на одређено
приправништва
–
време ради замене одсутног запосленог
Наставник грађевинске групе
предмета у пракси
знање
УСЛОВИ: Поред општих услова, предвиђених чл. 120
са 85% радног времена

Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати морају да испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 4/91, 1/92, 3/94, 7/96,
Национална
3/91, 6/01, 3/03, служба
8/03, 11/04, 5/05, 7/08 и 11/8). Уз
пријаву
на конкурс кандидат прилаже: оверену фотоза
запошљавање
копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве сматраће се
неважећим.

ОШ „СВЕТИ САВА“

УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће образовање-VII степен стручне спреме у наведеном занимању, психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања
и да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену копију дипломе и оверену копију/
оригинал уверења о држављанству РС и уверење да
против кандидата није покренута истрага, нити је
подигнута оптужница. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору, проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе; број телефона за све информације: 011/2411-472.

Шанса за
младе

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“

11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815
Основна балетска школа
„Лујо Давичо“ Београд
Издвојено одељење у Бору

Наставник класичног балета
Корепетитор
2 извршиоца

УСЛОВИ: врста и висина стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника у основној балетској школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 7/2005), односно према Правилнику о
допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника у основној балетској школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 20/2007). Кандидати треба
да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 52/2011). Кандидати уз пријаву прилажу: краћу
биографију, оверену фотокопију дипломе и уверење
о држављанству-не старије од 6 месеци. Уверење о
психофизичкој и здравственој способности за рад
са децом и учеицима прилаже изабрани кандидат, а
уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Предвиђена је претходна провера
радних способности-аудиција за горенаведена радна
места и пробни рад у трајању до 6 месеци за оба радна места. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
19300 Неготин, Хајдук
Вељкова 3
клијената
тел.ВАШЕ
019/544-560 ЗАХТЕВЕ
Бор

Професор математике

на одређено време до повратка запосленог
са боловања

ПРАВИ
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен ПМФ,
ОДГОВОРИ
НА
звање
професор математике. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове из члана
120 став 1 тач. 1, 2, 3САЈМОВИ
и 4 Закона о основама
система
ЗАПОШЉАВАЊА
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
образовања
и васпитања.
Уз пријаву, поред овереног
доказа о стручној спреми, кандидати подносе и извод
Прави људи
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против њих не води истрага и да
није покренут кривични поступак. Лекарско уверење
Први утисак
на правим
се доставља по извршеном избору, а пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
најважнији –
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
пословима
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
будите
испред свих
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Национална служба

Наука и образовање

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-068

Наставник клавира
3 извршиоца

Наставник клавира

са 50% радног времена

Наставник гитаре
Наставник трубе
Наставник хармонике

Наставник гитаре
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
музичар-гитариста.

Наставник соло певања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
музичар-соло певач.

Наставник психологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор психологије, односно дипломирани психолог.

Наставник социологије

са 80% радног времена

са 5% радног времена, на одређено време
до повратка наставника са боловања

Наставник корепетиције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
социолог.

Наставник клавира

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
из Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
5/91, 21/93, 3/94, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011 и 8/2011) и Правилника о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи („Сл.
глсник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству-оверен препис, фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о некажњавању,
лекарско уверење; остала документа којима се доказује испуњеност услова конкурса. Ближе информације
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе и на
горенаведени број телефона.

са 50% радног времена

за рад у издвојеном одељењу Брза
Паланка

Наставник клавира

са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Брза Паланка
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће
образовање, односно стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 75); да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: диплому (оверен препис
или фотокопију), извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19300 Неготин, Пикијева 9

Спремачица

на одређено време до повратка запослене
са боловања, до годину дана
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе оверене фотокопије
или оригинале: дипломе о стеченој стручној спреми,
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству. Лекарско уверење о здравственој и психофизичкој способности за рад са децом подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19300 Неготин
тел. 019/545-321

Наставник клавира
6 извршилаца

Наставник клавира-корепетиција
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
музичар-клавириста.

Наставник упоредног клавира
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
музичар-клавириста или дипломирани музички педагог.

Наставник хармонике
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
музичар-акордеониста.

Ч ач а к
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“
32300 Горњи Милановац, Бошка Бухе 17
тел. 032/720-510

Оглас објављен 02.11.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
професор разредне наставе, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка запослене (радно место под
редним бројем 5).

ОШ „ПРЕЉИНА“

32212 Прељина, Чачак, Драгана Бојовића 31
тел. 032/382-130

Наставник информатике

на одређено време до краја другог
полугодишта школске 2011/2012. године,
са 40% радног времена

Наставник математике

на одређено време до краја другог
полугодишта школске 2011/2012. године,
са 40% 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 кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству. Лекарско уверење се доставља
непосредно пре закључења уговора о раду. 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 бројеве телефона: 032/382-130 и 381-005.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „КОТРАЖА“
32235 Котража, Гуча
тел. 032/856-113

Наставник техничкоинформатичког образовања

на одређено време до краја школске
2011/2012. године, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању; одговарајуће образовање у погледу степена и врсте стручне спреме, 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. 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 надлежна служба за послове
запошљавања, 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: 032/856-113.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“

11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815
Основна балетска школа
„Лујо Давичо“ Београд
Издвојено одељење у Чачку

Корепетитор
2 извршиоца

Наставник класичног балета

на одређено време до повратка запослене
са боловања
УСЛОВИ: врста и висина стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника у основној балетској школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 7/2005), односно према Правилнику о
допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника у основној балетској школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 20/2007). Кандидати треба
да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 52/2011). Кандидати уз пријаву прилажу: краћу
биографију, оверену фотокопију дипломе и уверење
о држављанству-не старије од 6 месеци. Уверење о
психофизичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима прилаже изабрани кандидат,
а уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Предвиђена је претходна провера радних способности-аудиција за радно место:
корепетитор; пробни рад у трајању до 6 месеци за
оба радна места. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања
25.01.2012. | Број 449 |
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ОШ „ИВО АНДРИЋ“

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЧАЧАК

ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

Наставник математике

Дипломирани машински инжењер

Професор разредне наставе

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

за 89% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Каменици

Наставник математике

за 89% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Брезни

Наставник музичке културе

на одређено време у својству
приправника, за 75% радног времена,
за рад у матичној школи и издвојеним
одељењима у Каменици и Брезни
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању.

Помоћни радник-хигијеничар
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да
испуњава и посебне услове, утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ да лице није осуђивано прибавља установа.
Доказ о образовању и држављанству лице подноси
уз пријаву на конкурс. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са
доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „МИЋО МАТОВИЋ“
Катићи, 32253 Брезова, Ивањица
тел. 032/873-305

Наставник физичке културеприправник

на одређено време до 31.08.2012. године,
за рад у матичној школи и издвојеном
одељењу у Мочиоцима
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VII степен
стручне спреме у одговарајућем занимању, у складу
са Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008,
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/09 и 3/10)
и у складу са условима прописаним одредбама из чл.
8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Пријаве са доказима о испуњавању услова
слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлука о избору кандидата биће донета у законском
року од 8 дана од дана добијања мишљења школског
одбора о кандидатима (члан 21 Закона о изменама
и допунама Закона о основама система образовања
и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 52/2011). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код директора школе, на број телефона: 032/873-733 или код
секретара, на број телефона: 032/873-305.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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32000 Чачак, Цара Душана 20
тел. 032/222-229

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
машински инжењер. Конкурс се расписује на основу члана 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11). Посебни услови за наставно особље
утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и сарадника
у настави у стручним школама. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству и краћу
биографију. 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.

32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/222-303

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. Пријаве на конкурс подносе се у року од
7 дана од дана објављивања конкурса, лично или
препоручено поштом, на адресу школе. Кандидати
морају доставити следећа документа: оверен препис
дипломе; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Кандидати који уђу у
ужи избор морају обавити проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени. За све
информације заинтересовани се могу обратити на
број телефона: 032/222-303.

ОШ „МАРКО ПАЈИЋ“
32233 Вича, Гуча
тел. 032/864-001

ОШ „22. ДЕЦЕМБАР“
32215 Доња Трепча, Чачак
тел. 032/824-251

Професор географије
са 35% радног времена

Библиотекар

Професор ликовне културе

на одређено време до повратка радника
са функције директора, са 25% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и посебне услове
из Правилника о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник“, бр. 11/2008 и др). Пријаве са
потребним документима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“

32300 Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 3
тел. 032/720-393

Професор математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању; одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09
и 52/011) и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати подносе: пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“
32000 Чачак
Епископа Никофора Максимовића 14
тел. 032/272-004

Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске
2011/2012. године, замена запослене на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. Поред општих услова потребно је да кандидат испуњава и услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Докази о
испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о
раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Пријаве
са доказима о испуњавању услова слати на адресу
школе или доставити лично секретаријату школе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

на одређено време у својству приправника,
за 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
библиотекар-информатичар.

Домар

на одређено време у својству приправника
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске струке.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз молбу на конкурс
доставе: оргинале или оверене фотокопије дипломе
о степену стручне спреме, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству и кратку биографију из које се види да су кандидати приправници.
Молбе слати на адресу школе. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „22. ДЕЦЕМБАР“
32215 Доња Трепча, Чачак
тел. 032/824-251

Оглас објављен 07.12.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
домар, на одређено време до краја школске
2011/2012. године. У осталом делу оглас
остаје непромењен.

ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Жупана Страцимира 1
тел. 032/222-397

Професор историје

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, за 30% радног
времена

Професор историје

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, за 70% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. На конкурс се могу пријавити лица која
поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду испуњавају и посебне
услове утврђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
поднесу: оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем факултету, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела предвиђена чл. 120
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Наука и образовање
став 1 тач. 3 прибавља установа. Конкурс је отворен
осам дана од дана објављивања. Пријаву са документима слати на горенаведену адресу или лично
предати у секретаријат школе, сваког радног дана,
у времену од 08,00 до 13,00 часова. Ближе информације могу се добити на број тел. 032/222-397, сваким
радним даном, у времену од 08,00 до 13,00 часова.

Наставник енглеског језика

за 14 часова (100% радног времена)

Наставник енглеског језика

за 8 часова (57% радног времена)

Наставник музичке уметности
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“
32104 Трнава, Чачак
тел. 032/385-109

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време до краја школске
2011/2012. године, са 80% радног
времена

Наставник физике

са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до краја школске
2011/2012. године, са 15% радног
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и звање стечено Правилником о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
програма у основној школи.

Наставник хемије

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

Библиотекар

на одређено време до краја школске
2011/2012. године, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење да 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.
Лекарско уверење за рад са децом и ученицима у
основној школи доставља се пре закључења уговора
о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова из
конкурса доставити на адресу школе, са назнаком:
„Пријава на конкурс-не отварај“. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Гњилане
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДРАГИ ПОПОВИЋ“

38250 Гњилане-Горње Кусце
За рад у Горњем Кусцу и извојеном одељењу у Партешу:

Наставник српског језика и
књижевности

за 14 часова (100% радног времена)
2 извршиоца

Наставник
српског
Обука
за језика и
књижевности

активно
за 10 часова
(71% радног времена)
тражење

Наставник
руског језика
посла

за 8 часова (57% радног времена)

за 1 час (6% радног времена)

Наставник филозофије

за 2 часа (12,5% радног времена)

Наставник социологије

за 2 часа (12,5% радног времена)

Наставник математике
за 14 часова
(100% радног времена)
5 извршилаца

Наставник физике

за 16 часова
(100% радног времена)

Наставник ликовне културе и
цртања
за 1 час (6% радног времена)

Наставник хемије

за 2 часа (12,5% радног времена)
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом,
и ако испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис-фотокопију
дипломе о стеченом образовању и доказ о држављанству. Пријава уз коју није достављена комплетна документација сматраће се непотпуном. У погледу осталих услова школа ће примењивати Статут,
Закон о основама система образовања и васпитања,
Посебан колективни уговор за запослене у основним
и средњим школама и домовима ученика и Закон о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Пријаве слати на адресу школе, број
телефона: 064/0880-841. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Јагодина
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Наставник вежби и практичне
наставе у блоку групе предмета
образовног профила медицинска
сестра-техничар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра-техничар, струковна медицинска сестра.
Уз пријаву доставити: доказ о степену стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија-не старија од 6 месеци), лекарско уверење (кандидат подноси након избора, а пре
закључења уговора о раду), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија-не старија од 6 месеци), доказ о провери психофизичких
способности (проверава установа након избора, а
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 установа). Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат почиње да ради одмах
након избора, а по истеку рока за жалбу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб
тел. 035/223-214

Професор биологије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; професор
биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и
хемије, дипломирани биолог-смер заштите животне
средине, дипломирани биолог-еколог, дипломирани
професор билогије и хемије; да кандидат испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверен препис дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству-не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и
здравственим способностима за рад са ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Кандидат је обавезан да има психофичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. У поступку одлучивања
о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности.
Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 035/223-214.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/563-930

Наставник техничког и
информатичког образовања
за 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/2011), као и услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да достави: доказ о одговарајућој
стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању); уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију). Уверење о здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидате
који уђу у ужи избор школа упућује на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел/факс: 035/472-344

Конкурс објављен 04.01.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна
места: клавирски сарадник (корепетитор), са
30% радног времена и наставник упоредног
клавира, са 30% радног времена. Остали део
конкурса остаје непромењен.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

25.01.2012. | Број 449 |
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
35273 Бунар
тел. 035/271-215

Наставник техничког образовања

са 80% радног времена, за рад у матичној
школи у Бунару и подручном одељењу
школе у Драгоцвету

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи у Бунару, на
одређено време до повратка запослене са
функције

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи у Бунару и
подручном одељењу школе у Драгоцвету,
на одређено време до повратка запослене
са боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
члана 24 Закона о раду, члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат подноси:
оригинал или оверену фотокопију доказа о стручној
спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење
доставља кандидат који буде изабран пре закључења
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености
услова подносе се на горенаведену адресу. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Ближа обавештења могу се добити у школи
и на број телефона: 035/271-215.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“

Кикинда
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА-ХОФЕХЕРКЕ“
24400 Сента, Златна греда 7
тел. 024/815-112

Педагошки асистент
УСЛОВИ: најмање средње образовање-гимназија,
медицински или васпитачки смер; доказ о познавању
ромског језика; испуњавање услова утврђених позитивно-правним прописима, Статутом и другим прописима установе. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: оверену фотокопију дипломе; лекарско
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/22-423
е-mail: vsov@businter.net

Наставник за област психолошких
наука
са 50% радног времена, доктор
психолошких наука

Наставник за област рачунарских
наука
доктор или магистар рачунарских или
техничких наука

УСЛОВИ: У звање професора струковних студија
може да буде изабран кандидат који има научни
степен доктора наука, у научној области за коју се
бира, објављене научне радове и који показује способност за наставни рад. У звање предавача може
бити изабран кандидат који има академски назив
магистра или стручни назив специјалисте научне
области за коју се бира. Кандидат треба да има обја-
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вљене стручне радове и да поседује способност за
наставни рад. Предавач стиче звање и заснива радни
однос на одређено време од пет година. Поред наведене стручне спреме, кандидати треба да испуњавају
и услове предвиђене Законом о високом образовању
и актима школе: држављанство Републике Србије,
здравствена способност, да нису правноснажном
пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл.
62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати
за наставника уз пријаву треба да поднесу: биографију са подацима о досадашњем раду; препоруку
која садржи преглед и мишљење о научном и стручном раду кандидата из установе у којој је кандидат
изводио наставу у претходном периоду, која садржи
оцену о резултатима ангажовања у настави и развоју наставе и другим резултатима оцењивања кандидата; оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом докторату, магистратури; списак научних и
стручних радова и саме радове које су у могућности
да доставе; оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству у
оригиналу или у овереној фотокопији-не старије од
6 месеци; лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези
неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Кандидати за сарадника уз пријаву
треба да поднесу: биографију; оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеним академским студијама првог степена са просечном оценом најмање
08,00; извод из матичне књиге рођених; доказ о
држављанству; лекарско уверење о здравственој
способности (доставља изабрани кандидат); доказ
у вези неосуђиваности кандидата прибавиће школа
службеним путем. Непотпуне пријаве и пријаве са
неодговарајућом документацијом неће се узимати у
разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
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23312 Банатско Велико Село, Омладинска 4
тел. 0230/451-408

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, најмање завршено
основно образовање; да кандидат има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (кандидат који буде примљен у радни однос
дужан је да достави ово лекарско уверење); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дерла утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о
некажњавању школа ће тражити по службеној дужности за изабраног кандидата од ПУ Кикинда); пријава на конкурс; уверење о држављанству и оверена
фотокопија дипломе о завршеној школи.

Косовск а М и т р ови ц а
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈА“
Србица, Бање бб, 38334 Осојане
тел. 063/8439-304

применом стандардизованих поступака. Уколико је
већ извршена провера психофизичких способности
обавезно назначити у пријави када и где је извршена. Документација не сме бити старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Наставник за ужу научну област
Урбанизам и просторно планирање
на одређено време од 5 година

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

ГИМНАЗИЈА ПРИШТИНА
38204 Лапље Село

Наставник физике
на одређено време

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), копију извода из матичне књиге рођених, копију личне карте. Лекарско уверење се
доставља пре закључења уговора о раду, уверење о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања, лично или на адресу
школе. Непотпуна и неблаговремена документа неће
се разматрати. Бројеви телефона за информације:
038/81-936, 044/942-544.

Васпитач

на одређено време до повратка сталног
васпитача, у трајању од 12 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати су дужни
да поседују високо образовање васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) или студијама другог степена (мастер
академске студије или специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године или више образовање васпитача.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, оверен препис-фотокопију дипломе,
уверење да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (подноси се након доношења одлуке о избору кандидата), уверење да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Директор
врши ужи избор кандидата које упућује на проверу
психофизичких способности за рад са децом. Проверу врши надлежна служба за послове запошљавања,

ОШ „СВЕТИ САВА“
38211 Племетина
тел. 028/467-784
факс: 028/467-783

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајући факултет, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у ОШ; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 6 месеци или није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело против
достојанства личности и морала; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима. Пријаве са потребном документацијом (оригинали или оверене фотокопије) могу се доставити лично или поштом, на адресу школе. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Краг ујевац
БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“

11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815
Основна балетска школа
„Лујо Давичо“ Београд
Издвојено одељење у Крагујевцу

Наставник класичног балета
2 извршиоца

Корепетитор

на одређено време до повратка запослене
са боловања
УСЛОВИ: врста и висина стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника у основној
балетској школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 7/2005), односно према Правилнику о допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника у основној
балетској школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 20/2007). Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011). Кандидати
уз пријаву прилажу: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству-не старије
од 6 месеци. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прилаже изабрани кандидат, а уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Предвиђена
је претходна провера радних способности-аудиција за
радно место: наставник класичног балета и пробни
рад у трајању до 6 месеци за оба радна места. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Немачки језик
за 60% радног времена, на одређено
време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 08,00, који показује смисао за наставни рад и познаје један од светских језика.

Сарадник у звање асистента за
ужу уметничку област Хармоника
на одређено време 3 године

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“
34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Професор разредне наставе
Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; да кандидат
испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење о држављанству РС;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (осим за приправнике и друга лица која могу
засновати радни однос без положеног одговарајућег
испита) и радну биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
на оглас слати на горенаведену адресу школе. Ближе
информације могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 034/302-160.

Крушевац
ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“

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

Ложач

са 50% радног времена, за рад у матичној
школи у Александровцу
УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме, електро или машинске струке или водоинсталатер; да
кандидат има положен законом прописан испит за
руковаоца парних котлова (приложити доказ о одговарајућој стручној спреми); да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.

СРЕДЊА ШКОЛА

37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-167

Професор математике

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

Професор математике

Професор физике

са 30% радног времена

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен, висока стручна спрема.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24 и 61/05), кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 101/11), Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама и гимназији („Сл. гласник РС“, бр. 5/91-08/03) и Правилника
о систематизацији радних места у Средњој школи у
Брусу. Пријаве са доказима (у оригиналу или оверене
фотокопије) о испуњености услова: диплома, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење (не старије од 6 месеци, где
стоји да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима) и уверење
основног и вишег суда да није под истрагом, доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће достављена у законском
року.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Спремачица (помоћни радникхигијеничар)

за рад у издвојеном одељењу у Шљивову
УСЛОВИ: завршена основна школа у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова
ОШ „Иво Лола Рибар“ Александровац. Уз пријаву на
оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених. Услов
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доказује се
лекарским уверењем, пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом. Пријаве слати на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00, који показује смисао за
наставни рад и познаје један од светских језика или
магистар уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону)
или магистар уметности; уметничка дела која показују смисао за самостално уметничко стваралаштво,
уколико у уметничкој области за коју се бира нису
предвиђене докторске студије или завршене академске студије првог степена и уметничка дела која
показују смисао за самостално уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој области за коју се бира
нису предвиђене мастер академске или докторске
студије.

са 74% радног времена

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена копија
диплома; оверена копија извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал);
потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван; мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и документација кандидата који не испуњавају
услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва
документација и оригинални радови достављају се
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

са 20% радног времена

Секретар

УСЛОВИ: VII/1 степен, висока стручна спрема.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
правник.

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка запослене
са боловања

Професор српског језика и
књижевности

са 77% радног времена, на одређено
време

Професор хигијене

Наставник посластичарства са
практичном наставом
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VI/1 степен, виша стручна спрема.

Професор физике

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

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“
37206 Дворане
тел. 037/698-104

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка са
боловања одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе о стеченом степену
стручне спреме, извод из матичне књиге рођених,
биографске податке са прегледом кретања у служби. Уверења која подносе кандидати морају бити
оригинали или оверене фотокопије-не старије од
шест месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ

ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ“

Професор хемије

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија).

Васпитач

37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208

за 25% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
одговарајући факултет, сходно Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника, да
је кандидат држављанин Републике Србије. Потребна документација: диплома (оверена копија), ако је
положен испит за лиценцу, уверење о положеном
испиту (оверена копија), уверење о држављанству,
извод из казнене евиденције полиције. У молби обавезно навести да ли је обављено тестирање у Националној служби за запошљавање и када. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Напомена: лекарско уверење је потребно када одлука о избору кандидата постане коначна, пре закључења уговора о раду, а податке о неосуђиваности за
наведена кривична дела школа ће службено затражити из казнене евиденције. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу Гимназије, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“
ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“

16215 Црна Трава

37254 Коњух
тел. 037/875-103

Наставник математике

Професор физике

Наставник енглеског језика

за рад у ИО Састав Река

за 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршено високо образовање одговарајућег смера, сходно чл. 3
Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи и да испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије
докумената издатих од надлежних органа (не старије од шест месеци). Лекарско уверење се доставља
по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве
са потпуном документацијом слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Наставник информатике и
рачунарства
са 25% радног времена

Наставник за изборни спорт

са 20%радног времена, за рад у ИО Састав
Река и Градска

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ

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

Професор физике

са 50% радног времена

Професор руског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

Професор музичке културе

са 60% радног времена, до повратка
радника са боловања

Професор српског језика

са 22,22% радног времена, до 31.08.2012.
године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава прописане
услове предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у Гимназији: да је држављанин Републике Србије;
да има одговарајуће образовање у складу са законом и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у Гимназији; да 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 од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународ-
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4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има завршену вишу школу за образовање васпитача, односно
VI степен стручне спреме или одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена, студијама
другог степена или студијама у трајању од три године; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом. Уз пријаву приложити: краћу биографију (CV); уверење о држављанству; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
извод из матичне књиге рођених. Уверење из казнене евиденције прибавља установа по службеној
дужности. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом доставља се пре
закључења уговора. Наведена документа не смеју
бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од стране надлежног органа као
доказ да су верне оригиналу. Проверу психофизичких способности за рад са децом извршиће Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у установи, на број телефона: 016/255-366.

Наставник географије
са 80% радног времена

Наставник ликовне културе

са 30% радног времена, за рад у ИО Састав
Река

Наставник историје

Лесковац

16000 Лесковац
тел. 016/255-366

ОШ „ВЛАДИМИР БУКЕЛИЋ“
16247 Туларе
тел. 016/896-308

Професор математике

у Тулару, са 89% радног времена

са 15% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Кална

Професор грађанског васпитања
са 45% радног времена

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са чл. 120 и чл. 8 ст. 2 и ст. 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ
о испуњености овог услова подноси се уз пријаву на
конкурс) и да испуњавају остале услове утврђене у
члану 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати треба да уз пријаву доставе и
одговарајућу документацију: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности ће
доставити по коначности одлуке директора о избору,
а пре закључења уговора о раду, краћу биографију,
доказ да се против њих не води кривични поступак.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Губавцу

Професор енглеског језика

са 83% радног времена, и то: у Тулару
- 53% радног времена, у Губавцу - 10%
радног времена, у Медевцу - 10% радног
времена и у Чокотину - 10% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати су
дужни да доставе следећу документацију: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
диплому о потребној стручној спреми за наведено занимање, лекарско уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

НСЗ Позивни
центар
за незапослена лица
0800 300 301
(позив је бесплатан)
за послодавце
0901 300 301

16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

Оглас објављен 18.01.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место:
наставник музичке културе, у делу УСЛОВИ,
и треба да стоји: Кандидат у погледу стручне
спреме треба да испуњава услове прописане
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
и услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Остали
део огласа остаје непромењен.
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ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

ОШ „СВЕТИ САВА“

Наставник математике

Наставник француског језика

16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

за 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитавања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 3/05, 5/05, 6/2008, 8/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010), услове
за заснивање радног односа из чл. 24-26 и члана 30
Закона о раду.

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2011/2012.
годину, односно до 31.08.2012. године
УСЛОВИ: IV степен, средња школа, завршен уводни
модул програма за стручно усавршавање педагошких асистената; познавање ромског језика. Кандидат
треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система васпитања и образовања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09) и услове за заснивање радног односа
из чл. 24-26 и члана 30 Закона о раду.
ОСТАЛО: Кандидат подноси: захтев са радном и
личном биографијом; оригинал или оверен препис
дипломе; доказ о завршеном уводном модулу програма обуке предшколских асистената; извод из
матичне књиге рођених; уверење да је држављанин
РС (не старије од 6 месеци); уверење од суда да се
против њега не води истражни поступак; уверење
од СУП-а да није осуђиван (прибавља школа службеним путем); уверење да је здравствено способан
(прибавља кандидат који је изабран по конкурсу пре
ступања на рад). Пријаве слати поштом, на горенаведену адресу школе или доставити лично, у року од
8 дана од дана објављивања огласа. Информације
о огласу могу се добити у секретаријату школе, на
број тел. 016/855-006. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„11. ОКТОБАР“

18000 Ниш, Гарсије Лорке бб
тел. 018/234-164

са 88,89% радног времена, на одређено
времем до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007,
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008,
11/2008, 2/2009, 4/2009-I, 4/2009-II, 9/2009 и 3/2010):
професор француског језика, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност.

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар информатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за математику економије;
професор информатике - математике; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар
- примењена математика; дипломирани информатичар; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе, односно уверења којим кандидат доказује одговарајуће образовање; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА „НЕИМАР“
18000 Ниш, Београдска 18

16000 Лесковац
тел. 016/242-175

Помоћни радник-спремач

Оглас објављен 28.12.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник практичне наставе у подручју рада
хемија, неметали и графичарство-3 извршиоца, са по 70% радног времена.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству.

Ниш
ОШ „ЧЕГАР“

18000 Ниш, Школска бб
тел. 018/211-570

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном комбинованом
одељењу у Јасеновику

УСЛОВИ: 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. Кандидати треба
да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија-не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). У поступку
одлучивања о избору кандидата директор врши ужи
избор кандидата, које упућује на претходну проверу
психофизичких способности, у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

Нови Пазар
ОШ „ЈОШАНИЦА“

36306 Лукаре, Нови Пазар
тел. 020/448-073

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи Лукаре, на
одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и неге детета, а
закључно са 08.11.2012. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Услови из става 1 члана 120
Закона доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености
услова из става 1 тач. 1 и 4 овог члана подноси се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана
пре закључивања уговора о раду. Доказ из става 1
тачка 3 овог члана прибавља установа. Уз пријаву
на конкурс доставити: оригинал или оверену копију
дипломе, уверење о држављанству.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-239

Наставник српског језика и
књижевности
за 10% радног времена

Наставник дактилографије и
административног пословања
за 37% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
филолог за српски језик и књижевност.

Наставник немачког језика и
књижевности
за 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност.

Наставник математике
3 извршиоца

Наставник математике
за 45% радног времена

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-832

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
математичар.

Наставник социологије

Наставник електронског
пословања, рачунарства и
информатике

са 40% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије; дипломирани социолог; професор филозофије и социологије; дипломирани политиколог, наставни смер; општи услови из
Закона о раду; услови из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: диплому, односно уверење о стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених прибављен
после 27.03.2009. године; уверење о држављанству-не старије од 6 месеци. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима-не старије од 6 месеци, доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
У пријави обавезно навести контакт телефон. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији. Кандидати који буду ушли у ужи избор (члан
130 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања), дужни су да се подвргну провери психофизичких способности коју врши Национална служба
за запошљавање. Уверење да кандидат изабран на
конкурсу није осуђиван за кривична дела наведена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

за 70% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
информатичар, дипломирани инжињер за информационе системе.

Наставник обуке у виртуелном
осигуравајућем друштву
за 30% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
економиста који је савладао програм обука у бироу.

Наставник музичке уметности
за 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски
музичар, дипломирани музичар свих смерова.
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Наставник географије
за 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
географ.
ОСТАЛО: Кандидати треба да уз пријаву доставе:
диплому о завршеној школи-факултету, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (уверење се доставља при закључивању уговора о раду), уверење да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља
школа). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО“
36305 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/353-411

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња економска школа, а по могућности економски
факултет.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Кузмичеву
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
факултет одговарајућег смера, прописан Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: диплому
о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокпија); приликом заснивања радног односа подносе се лекарско
уверење и радна књижица.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Планер-аналитичар
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, високо образовање другог степена или на студијама првог степена из области економије, студијама у трајању од
три године или више образовање економског смера.

Спремачица

на одређено време, најдуже до завршетка
школске 2011/2012. године

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

за 60% радног времена

Васпитач

на одређено време до повратка запослене
одсутне преко 60 дана, са 75% радног
времена

Васпитач на реализацији
припремног предшколског
програма

на одређено време, најдуже до завршетка
школске 2011/2012. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
за васпитаче (високо образовање на студијама првог
степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године, на основним студијама
у трајању од четири године или више образовање
за васпитаче); да испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања; обавезно полагање испита за лиценцу (за
рад на неодређено време). Уз пријаву на конкурс
приложити следећа документа: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора. Уверење да лице није осуђивано прибавља установа.

ВРТИЋ И ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „АНЂЕО ЧУВАР“
21000 Нови Сад, Камењар III бр. 7
е-mail: vrticipu@andjeocuvar.com

Васпитач
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном занимању, активно знање руског језика-конверзацијски ниво. Пријаве слати на е-mail: оffice@
andjeocuvar.com или поштом, на наведену адресу.
Кандидати који прођу у други круг биће обавештени
у року од осам дана.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ НИКОЛА“

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470

Професор енглеског језика

за 20 сати недељно, на одређено време 6
месеци

Професор математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеним
занимањима.

Наставник физике

са знањем мађарског језика
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и посебним
прописима, и мора испуњавати услове утврђене чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву достави: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и доказ о знању
мађарског језика за извршиоце који наставу изводе
на мађарском језику. Установа доказ о неосуђиваности за кривична дела прибавља службеним путем.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ЦВРЧАК“

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 15
тел. 063/8044-077

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
је стекло одговарајуће високо образовање за васпитача у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег
образовања; на студијама првог степена (основне,
академске, 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 одговарајућег образовања, да поседује дозволу
за рад васпитача, педагога или психолога, положен
испит за директора (лице које нема положен испит
за директора дужно је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност). Кандидат мора да
испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, испиту за лиценцу, уверење о држављанству
и потврду о радном искуству на пословима васпитања и образовања. Пожељно је да кандидат приложи кратку биографију са прегледом кретања у служби. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности подноси се пре закључења уговора о
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ХИПОКРАТ“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470

Професор енглеског језика

за 20 сати недељно, на одређено време 6
месеци

| Број 449 | 25.01.2012.

са знањем мађарског језика, за 60%
радног времена

на период од 4 године

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; за радно место планер-аналитичар: радно искуство од најмање пет година на финансијским
пословима; познавање рада на рачунару; обавезно
полагање стручног испита. Уз пријаву кандидати
прилажу следећа документа: оверен препис (фотокопију) дипломе о стечном образовању; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; лакарско уверење се подноси пре закључења уговора; уверење да лице није
осуђивано прибавља установа.
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Наставник немачког језика

Директор

Нови Сад

за 20 сати недељно, на одређено време 6
месеци

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

21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1
тел. 021/730-136

Наставник енглеског језика

Васпитач

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа.

Ваша права адреса:

OШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Професор математике

за 20 сати недељно, на одређено време 6
месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеним
занимањима.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената

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

Наука и образовање

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Бечеј, Маршала Тита 1

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до повратка одсутне
запослене

Наставник математике

за 78% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене

Наставник предмета познавање
робе

на мађарском наставном језику, за 35%
радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене

вања уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања 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 (доказ прибавља школа); да има држављанство Републике Србије (доказ се подноси уз
пријаву на конкурс); доказ о знању мађарског језика
за сва радна места где се настава изводи на мађарском језику (уз пријаву на конкурс). Доказе приложити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Наставник пекарства

на мађарском језику, за 21% радног
времена, на одређено време до повратка
одсутне запослене

ЕЛИТНА ПРИВАТНА
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Наставник верске наставе,
православне вероисповести

Наставник биологије/екологије

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

Чистачица

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

Наставник математике

за наставу на српском и мађарском језику,
за 50% радног времена

Наставник математике

за наставу на мађарском наставном језику

Наставник математике

за наставу на мађарском наставном језику,
за 77% радног времена

Наставник рачунарства и
информатике

за наставу на мађарском наставном језику,
за 70% радног времена

Наставник физике

за наставу на мађарском наставном језику,
за 30% радног времена

Наставник посластичарства са
практичном наставом

за наставу на мађарском наставном језику,
за 50% радног времена

Наставник немачког језика

за наставу на српском и мађарском
наставном језику, за 38% радног времена

Наставник географије

за наставу на мађарском наставном језику,
за 40% радног времена

Шеф рачуноводства

21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 12
тел. 021/6302-992, 063/535-759

за 10% радног времена, на одређено
време до 30.06.2012. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII/1 степен
стручне спреме, у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидат подноси: кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду,
а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „БРАЋА НОВАКОВ“
21433 Силбаш, Краља Петра I 103
тел. 021/764-302

Конкурс објављен 04.01.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: наставник енглеског језика, за 88% радног
времена и наставник енглеског језика, за рад у
издвојеном одељењу у Деспотову, за 84% радног времена.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„4. ЈУЛИ“
21460 Врбас, Светозара Марковића 53

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2012. године
3 извршиоца

Наставник хемије

Чистачица

на одређено време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: За радна места наставника: да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама (доказ се подноси уз пријаву на конкурс). За
радно место шеф рачуноводства: више или средње
образовање економског смера и најмање три године
у захтеваном степену образовања (доказ се подноси
уз пријаву на конкурс). За радно место чистачица: I
степен образовања, завршена основна школа (доказ
се подноси уз пријаву на конкурс).

Наставник хемије

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ се подноси пре закључи-

Наставник српског језика

за 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене са
одсуства ради посебне неге детета

Наставник биологије
за 60% радног времена

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
на одређено време до 31.08.2012. године

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник српског језика

на одређено време до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства

Наставник немачког језика
за 40% радног времена

Наставник технолошке групе
предмета
Наставник технолошке групе
предмета

на одређено време до 31.08.2012. године

Наставник технолошке групе
предмета

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

Наставник саобраћајне групе
предмета

на одређено време до 31.08.2012. године
2 извршиоца

Наставник практичне наставе
саобраћајне струке

на одређено време до 31.08.2012. године

Наставник машинске групе
предмета

на одређено време до 31.08.2012. године
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011 и 8/2011). Поред наведених услова,
кандидат треба да испуњава опште услове за заснивање радног односа из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о одговарајућем образовању,
доказ о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности из чл. 120 став 1 тачка
3 прибавља установа. Рок за пријављивање је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Конкурс објављен 09.11.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник ликовне културе на мађарском наставном језику, за 10% радног времена.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Конкурс објављен 14.12.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: физички радник, на одређено време,
најдуже до 31.08.2012. године.

25.01.2012. | Број 449 |
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СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„4. ЈУЛИ“

ОШ „20. ОКТОБАР“

Наставник практичне наставе
прехрамбене струке

Професор разредне наставе

21460 Врбас, Светозара Марковића 53

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011 и 8/2011). Поред наведених услова,
кандидат треба да испуњава опште услове за заснивање радног односа из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о одговарајућем образовању,
доказ о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности из чл. 120 став 1 тачка
3 прибавља установа. Рок за пријављивање је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДОБРА ВИЛА“
21000 Нови Сад, Петефи Шандора 153
тел. 021/504-871

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, васпитач,
стручни сарадник који је стекао образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, дозвола за рад, обука
и положен испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања, изузетно васпитач који је стекао
одговарајуће образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
на студијама у трајању од три године или са вишим
образовањем, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да испуњава
услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011). Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за лиценцу за васпитача или стручног сарадника,
оверену фотокопију уверења о похађаном прописаном програму обуке и положеном испиту за директора (лиценца за директора), доказ о радном стажу у
области васпитања и образовања, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом. Изабрани кандидат који нема положен испит за лиценцу за
директора дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност или му престаје
функција директора. Извод из казнене евиденције
предшколска установа ће прибавити службеним
путем. Рок за пријављивање је 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

21460 Врбас, Пете пролетерске 1а
тел. 021/700-250

Наставник украјинског језика

за 10% норме часова, на одређено време
до 31.08.2012. године

Наставник математике
за 89% норме часова

Наставник техничког образовања
на одређено време док траје функција
директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају одговарајуће услове прописане чланом 8 став 2 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као 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,
20/01...2/09, 4/09, 9/09, 3/2010). Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о
држављанству. Школа прибавља: доказ да кандидат
није осуђиван и доказ да је кандидат психофизички
способан за рад са ученицима (директор врши избор
кандидата које у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава упућује на претходну проверу
психофизичких способности коју врши Национална
служба за запошљавање). Пре закључења уговора
о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОШ „15. ОКТОБАР“

21400 Пивнице, Маршала Тита 99

Наставник физике

за 70% радног времена

Наставник техничког и
информатичког образовања
за 70% норме часова

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове у погледу стручне спреме предиђене Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Кандидат уз пријаву доставља: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми и уверење о познавању
словачког језика (завршено средње, више или високо
образовање на словачком језику или положен испит
из словачкој језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима и
децом се доставља пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве
слати на наведену адресу или донети лично сваког
радног дана, у времену од 07,00 до 14,00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих
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21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Васпитач
Васпитач

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, до 23.11.2012.
године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања
и чл. 39 Закона о предшколском васпитању и образовању; да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о раду и Законом о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас
приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
21480 Србобран, Трг младости 4
тел. 021/730-155

Наставник енглеског језика
за 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци). Пријаве
са документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Панчево
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈА РАДОСТ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955, 354-292

Васпитач

на одређено време до повратка одсутног
радника
10 извршилаца

Васпитач

на одређено време до 31.08.2012. године
УСЛОВИ: Васпитач-одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или основне академске студије) у трајању од три године или
студије другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), држављанство
Републике Србије, психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом, неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или
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, радно искуство једна
година.
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Наука и образовање

Медицинска сестра-васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра-васпитач, средње образовање, држављанство Републике Србије, психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом,
неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или 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,
радно искуство једна година.

Медицинска сестра-васпитачприправник
6 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра-васпитач, средње образовање, држављанство Републике Србије, психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом,
неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или 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.

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време до 31.08.2012. године
7 извршилаца
УСЛОВИ: медицинска сестра-васпитач, средње образовање, васпитач, више или високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије)
и оспособљеност за рад са децом јасленог узраста,
држављанство Републике Србије, психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или 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,
радно искуство једна година.

Сервирка

на одређено време до повратка одсутног
радника

Спремачица
3 извршиоца

Спремачица

на одређено време до провратка одсутног
радника
7 извршилаца

Спремачица

на одређено време до 31.08.2012. године
УСЛОВИ: За радна места сервирка и спремачица:
завршена основна школа (НК радник), држављанство
Републике Србије, психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом, неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или
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.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања. Пријава се подноси лично или
поштом, на горенаведену адресу. Уз пријаву се подноси: CV-краћа животна и радна биографија, оверена копија дипломе – сведочанства, уверење о држављанству, потврда о радном искуству (осим за радна
места: медицинска сестра-васпитач-приправник;
сервирка, на одређено време до повратка одсутног
радника; спремачица; спремачица, на одређено време до повратка одсутног радника; спремачица, на
одређено време до 31.08.2012. године).
Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о
испуњавању здравственог услова, с тим што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља Установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити
писмено обавештени о избору. Сва обавештења могу
се добити у управи Установе, Жарка Зрењанина 25,
Панчево или на бројеве тел. 013/345-955, 354-292.

ГИМНАЗИЈА
„УРОШ ПРЕДИЋ“

26000 Панчево, Игњата Барајевца 5
тел. 013/301-120

Професор биологије

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији-за професора биологије. Уз пријаву
на конкурс обавезно доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању; уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); штампане податке са електронске
личне карте или фотокопију старе важеће личне карте; краћу биографију са подацима о пословима које
је кандидат обављао (CV). Право учешћа на конкурсу
има кандидат који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана у чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, о чему
школа прибавља доказ за кандидате који су ушли у
ужи избор. За кандидате који испуњавају услове из
конкурса и који су ушли у ужи избор, на захтев Гимназије надлежна служба за запошљавање извршиће
проверу психофизичких способности за рад са ученицима, применом стандардизованих поступака. Пре
закључења уговора о раду кандидат ће приложити
доказ о здравственој способности. Рок за подношење
пријаве и тражене документације је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу
Гимназије; информације на број телефона: 013/301120.

ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“
26000 Панчево, Петефијева 33-35
тел. 013/348-080

Помоћни радник за одржавање
и чишћење просторија школе и
школског дворишта
УСЛОВИ: да кандидат има најмање I степен стручне
спреме, основна школа; да испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву приложити: препис или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне карте. Пријаве са доказима
о испуњавању услова слати на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

26210 Ковачица, Николе Тесле 57
тел. 013/661-180
е-mail: оffice@gumko.еdu.rs

1. Наставник немачког језика

за 22% радног времена, за наставу у
одељењима на словачком наставном језику

2. Наставник физике

за 45% радног времена, за наставу у
одељењима на словачком наставном језику

3. Наставник латинског језика

за 22% радног времена, за наставу у
одељењима на словачком наставном језику

4. Наставник математике

за 44% радног времена, за наставу у
одељењима на словачком наставном језику

5. Наставник филозофије

за 25% радног времена, за наставу у
одељењима на словачком наставном језику

6. Наставник социологије

за 10% радног времена, за наставу у
одељењима на словачком наставном језику

7. Наставник устава и права
грађана

за 15% радног времена - 5% настава у
одељењима на словачком наставном језику

8. Наставник психологије

за 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

9. Школски психолог

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

10. Наставник ликовне културе

за 30% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог изабраног за
директора у другој школи, 10% настава у
одељењима на словачком наставном језику
УСЛОВИ: У радни однос по овом конкурсу може да
буде примљено лице које испуњава следеће услове:
да је стекло високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; врста стручне
спреме за наведено радно место према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
СРС-Просветни гласник“, бр. 5/09 и „Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 5/19, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007,
7/2008 и 8/2011); да испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. За радна места под редним бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
и 10: знање словачког језика у складу са чланом 121
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), јер се
образовно-васпитни рад изводи на словачком језику.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве у којима није јасно наведено за које радно место кандидат
конкурише, навођењем назива радног места и процента радног ангажовања, као и пријаве уз које нису
приложене исправе које доказују испуњеност услова
за предметно радно место, сматраће се непотпуним.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са потребним доказима
о испуњености услова доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.
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Наука и образовање

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“

Пирот

ОШ „СЛОБОДАН ЈОВИЋ“
12256 Волуја

18300 Пирот, Занатлијска бб
тел. 010/312-435

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Професор економске групе
предмета
са 70% радног времена

УСЛОВИ: општи услови предвиђени чл. 13 Закона о
раду и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и посебни услови из Правилника
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи. За професора економске групе предмета, са 70% радног времена (основи туризма и угоститељства 10%, пословна економија 10%,
економика трговине 10%, економика и организација
предузећа 10%, трговинско пословање 30%), основи туризма и угоститељства-дипломирани економиста, дипломирани туризмолог, дипломирани географ-туризмолог; пословна економија-дипломирани
економиста; економика трговине дипломирани економиста; економика и организација предузећа-дипломирани економиста; трговинско пословање-дипломирани економиста.

Професор економске групе
предмета
са 43% радног времена

УСЛОВИ: општи услови предвиђени чл. 13 Закона о
раду и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и посебни услови из Правилника
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи. За професора економске групе предмета, са 43% радног времена (трговинско
пословање 30%, основи туризма и угоститељства
10%, трговинско пословање - блок настава 3%);
трговинско пословање - дипломирани економиста;
основи туризма и угоститељства-дипломирани економиста, дипломирани туризмолог, дипломирани географ-туризмолог; трговинско пословање-блок настава-дипломирани економиста.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да имају одговарајућу здравствену
способност - лекарско уверење, да су држављани
Републике Србије, уверење да нису осуђивани, да се
не налазе под истрагом. Пријаве на конкурс доставити у рукопису - својеручно. Пријаве се подносе лично
у секретаријату школе или на адресу школе. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18300 Пирот, Српских владара 111

Професор разредне наставе

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, за 20 часова
недељне норме
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане
у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи,
за енглески језик: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност. Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе или у просторијама секретаријата школе,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе (фотокопија) о завршеном школовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених.

Пожаревац
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Наставник енглеског језика
за 20 часова недељно

Наставник енглеског језика

за 20% радног времена (4 часа недељно)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09); одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи и Правилнику
о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној
школи. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању - оригинале или оверене фотокопије, не старије од шест месеци. Доказ о
испуњености услова у погледу психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду, а
проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља установа.
Пријаве се подносе на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 012/880-100.

12000 Пожаревац, Моравска 2

Конкурс објављен 04.01.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник разредне наставе, на одређено време до повратка запослене са боловања.

ОШ „МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“
12313 Божевац

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и да испуњава остале услове
наведене у чл. 120 поменутог закона. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: диплому или
уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу школе. Документа
се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу школе; бројеви
телефона: 012/281-145, 281-146.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10
тел. 012/540-225, 223-371

Помоћни радник-чистач
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и
доказе о испуњености услова из чл. 120 наведеног
Закона, односно да има одговарајуће образовање и
држављанство Републике Србије. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ да лице
није осуђивано за кривична дела наведена у чл. 120
ст. 1 тач. 3 прибавља установа. Докази о испуњености услова се подносе у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
12314 Топоница

Конкурс објављен 21.09.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: професор математике, са 89% радног времена (VII степен стручне спреме) и професор
енглеског језика, са 30% радног времена, за
рад у издвојеним одељењима у Великом Селу
(VII степен стручне спреме).

Пријепоље

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, за рад у матичној
школи

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

ГИМНАЗИЈА
„ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“

Професор математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове у погледу врсте стручне спреме: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом. Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидат доставља: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да није осуђиван, оверену фотокопију
дипломе или уверење, на адресу школе или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

са 89% радног времена

Професор психологије
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12314 Топоница

31320 Нова Варош

Професор енглеског језика

са 30% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима у Великом Селу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у
складу са чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). 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: 012/266-396.

за 6 часова недељно или 30% радног
времена, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеној
струци, сходно Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и сарадника у гимназији; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци, односно неосуђиваност за кривична дела против
достојанстава личности и морала. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс диставити: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству које је издато најраније пре шест месеци),
оверену фотокопију или препис дипломе о завршеној
стручној спреми, уверење да се против кандидата не
води кривични поступак.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Кладница, 36310 Сјеница

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Уз пријаву доставити потребна документа о
испуњавању услова за рад на радном месту професора разредне наставе, а према Закону о основама
система образовања и васпитања.

П р о ку п љ е
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

Директор

за период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године за наставника те врсте школе и подручје рада,
за педагога или психолога, поседовање дозволе за
рад, обука и положен испит за директора установе,
најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да кандидат испуњава услове из
члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
образовању, оверен препис о дозволи за рад, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, радну биографију, уверење о
неосуђиваности, лекарско уверење о способности за
рад са децом и ученицима. Лекарско уверење доставља само изабрани кандидат, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Професор математике

за рад у матичној школи и у Луковској
Бањи
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачуноводство и
информатрику, дипломирани математичар-информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике-математике, дипломирани
математичар-астроном, дипломирани математичарпримењена математика, дипломирани информатичар.

Професор француског језика
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани филолог за француски језик и
књижевност.

Професор руског језика

са 33,33% радног времена, за рад у
Луковској Бањи
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност.

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Мерћезу

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, за рад у
издвојеном одељењу у Мачковцу
УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе или професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу.

Професор техничког и
информатичког образовања

на одређено време до повратка запосленог
са функције, са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
техничког образовања, професор политехнике, дипломирани педагог за техничко образовање, професор технике и информатике, професор физике и
основа технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор основа технике и производње, професор техничког образовања и физике,
професор техничког образовања и хемије, професор техничког образовања и машинства, професор
техничког образовања и медијатекар, професор
машинства, професор електротехнике, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор производно-техничког образовања, професор политехничког васпитања
и образовања, професор политехничког образовања,
професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор информатике и техничког образовања, професор
технике, професор технике и машинства, професор
технике и графичких комуникација, професор технике и медијатекарства, инжењер за прераду дрвета.

Професор информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор информатике, професор информатике у образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер
пословне информатике, дипломирани инжењер
електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани инжењер организације
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 електротехнике, професор технике и информатике, професор техничког
образовања, професор електротехнике, професор
машинства, дипломирани инжењер менаџмента за
информационо-управљачке и комуникационе системе,
професор информатике-математике, лица која су на
основним студијама имала најмање четири семестра
информатичких предмета.
ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09). Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом,
кандидат је дужан да приложи: оригинал или оверену
копију дипломе, оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, уверење о држављанствуоригинал или оверена копија-не старије од шест месеци. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси
примљени кандидат пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши
ужи избор кандидата, које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана од
дана истека рока за подношење пријаве. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. У року од осам дана од
дана добијања резултата провере директор прибавља
мишљење органа управљања. Одлука се доноси у року
од осам дана од дана добијања мишљења органа управљања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације на број телефона: 027/381-124, 389-224.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Професор музичке културе

на одређено време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат
испуњава услове прописане 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. 3/10): дипломирани
музичар, дипломирани музички педагог; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење (пре закључења уговора о раду).
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Послати
оверене копије докумената, не старије од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Професор физичког васпитања

на одређено време до истека мандата в.д.
директора
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
физичког васпитања, дипломирани педагог физичке
културе. Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије. Лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља установа (чл. 120 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања
- „Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 02.11.2011. године, са исправком од
09.11.2011. године, поништава се у целости.

Смедерево
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376, 616-392

Наставник грађанског васпитања
са 65% радног времена

Наставник немачког језика
са 55% радног времена

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 кандидат
испуњава 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
(не старије од 6 месеци) 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“.
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Наука и образовање

Обука за
активно
ОШ „Др ЈОВАН
ЦВИЈИЋ“
11300 Смедерево, Цвијићева
9
тражење
тел. 026/617-390
посла

Наставник информатике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су
чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
и уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију). Пријаве кандидата који не испуњавају
услове конкурса неће се узимати у разматрање, као и
непотпуне пријаве. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ
25270 Бездан,
Жртава фашизма 25 У
тел. 025/810-322
ЗАПОШЉАВАЊУ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
АПАТИН
за запошљавање

Професор енглеског језика

Спремачица

са 44% радног времена, познавање
мађарског језика на наставном нивоу

Професор енглеског језика
са 56% радног времена

Професор физике

са 30% радног времена, познавање
мађарског језика на наставном нивоу

Национална
служба
Професор
физике
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“

Посао се не чека,
Спремачица
посао
се тражи
на одређено време ради замене одсутног
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376

са 40%
времена
зарадног
запошљавање

Професор биологије

са 45% радног времена, познавање
мађарског језика на наставном нивоу

Програми
познавање мађарског језика на наставном
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена
приправништва
–
основна школа; да кандидат испуњава услове утврђенивоу
не у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: овере- знање
у пракси
Професор математике
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
запосленог преко 60 дана

уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и
извод из матичне књиге рођених. 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“. Неблаговремене
Национална
служба
и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/641-290центри
Пословни
Професор
НСЗфизике
за 60% радног времена, на одређено

време до краја школске 2011/2012. године

План за
за 72% радног времена, на одређено
време до повратка радника са боловања
реализацију
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове провашег
писане
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и
дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правнобизниса
ваљане
доказе (у оригиналу или оверене фотокопије) о испуњавању следећих услова: одговарајуће
Професор математике и
информатике

образовање, држављанство Републике Србије. Рок за
достављање молби је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД“
11325 Марковац
тел. 026/861-006

Оглас објављен 28.12.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости
за радно место: наставник математике, на
одређено време.

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

објављен 04.01.2012. године у публикановиОглас
запошљавања
цији
„Послови“, поништава се у целости за сва

Национална служба

ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“

Професор српског језика као
нематерњег

са 89% радног времена, познавање
мађарског језика на наставном нивоу

Професор информатике

са 10% радног времена, познавање
мађарског језика на наставном нивоу

Шанса за
младе

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; потврда о
познавању мађарског језика за радна места где је
то потребно; пробни рад је 4 месеца; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству; оверен препис
дипломе о стеченој стручној спреми. Кандидат који
буде изабран доставља уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, потврду о некажњавању и уверење да
се против њега не води кривични поступак. Рок за
пријаву је осам дана.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
АПАТИН
25260 Апатин, Петефи Шандора 4
клијената
тел. 025/773-913
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
Виши књижничар

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, друштвеног смера - диплома; да је кандидат држављанин Републике
Србије - уверење о држављанству; уверење суда о
некажњавању - да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу;
лекарско уверење. Уз пријаву на оглас доставити
оригинална документа или оверене фотокопије докумената, као доказе о испуњавању посебних услова.
Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће
се узети у разматрање. Пријаву са прилогом документације доставити на горенаведену адресу библиотеке, са назнаком: „За оглас“. Место рада: Народна
библиотека у Сонти. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Национална служба
за запошљавање

25260 Апатин, Петефи Шандора 4
тел. 025/773-913

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије - уверење о држављанству; уверење суда о
некажњавању - да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу;
лекарско уверење. Уз пријаву на оглас доставити
оригинална документа или оверене фотокопије докумената, као доказе о испуњавању посебних услова.
Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће
се узети у разматрање. Пријаву са прилогом документације доставити на горенаведену адресу библиотеке, са назнаком: „За оглас“. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51
тел. 025/852-026
Оглас објављен 18.01.2012. године у публикацији „Послови“, мења се у називу радног места
и уместо: благајник, за 50% радног времена,
треба да гласи: административни радник, за
50% радног времена.

Шанса за младе

Школа је знање,
ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“
посао је занат
25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 061/6518-092

Наставник енглеског језика

за рад у одељењима на мађарском
Обуке и субвенције (за запошљавање)
наставном језику, са 22% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање,
да испуњава услове у погледу стручне спреме (VII
степен стручне спреме); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
да није осуђиван у складу са чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
потребно знање мађарског језика. Уз пријаву приложити: диплому о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству; доказ о знању мађарског језика.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“

Прави људи
на правим
Конкурс објављен 18.01.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник
биологије,пословима
мења се у делу који се односи на
25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 061/6518-092

проценат радног времена, тако што уместо: за
60% радног времена, треба да стоји: за 40%
радног времена, на одређено време.

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања

радна места.
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Сремска Митровица
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДРАГИЊА
НИКШИЋ“
Сремска Митровица, Јупитерова 26
тел. 022/624-200

Специјална рехабилитацијатеорија

Медицинска биохемијавежбе+блок

Здравствена нега у
рехабилитацији-теорија

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специлиста за
медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломирани биохемичар; дипломирани фармацеут; виши лабораторијски
техничар.

са 8,57% радног времена

са 5% радног времена

Хирургија са негом

Основе масаже-теорија

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за општу
хирургију или једне од хируршких грана.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију.

Гинекологија и акушерство са
негом

Микробиологија и паразитологија
са епидемиологијом-теорија

са 65,70% радног времена

са 25,71% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство.

Основе дерматологије
са 8,57% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за дерматовенерологију; доктор медицине.

Интерна медицина са негом
са 55,71% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну
медицину.

Интерна медицина

са 8,57% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну
медицину.

Инфектологија са негом-теорија
са 38,57% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Акушерство са негом-теорија
са 27,85% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство.

са 5% радног времена

са 18,57% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију.

са 34% радног времена, на одређено
време

УСЛОВИ: доктор стоматологије.

УСЛОВИ: дипл. правник; професор социологије,
односно дипл. социолог; дипл. политиколог, наставни смер; дипл. потиколог, смер међународнополитички.

Козметологија-теорија+блок

Здравствена нега-вежбе+блок

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста козметолог;
дипл. фармацеут.

Здравствена нега-вежбе+блок

са 68,57% радног времена, на одређено
време

са 31,43% радног времена

Фармацеутска технологијатеорија+вежбе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста фармацеутологије; дипломирани фармацеут.

Фармацеутска технологија-блок
са 53,57% радног времена

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста за контролу
лековитог биља; дипломирани фармацеут.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију; доктор медицине, специјалиста епидемиолог; доктор медицине.

Физикална медицина-теорија
са 10% радног времена

са 46,42% радног времена

Фармакологија

са 22,85% радног времена
УСЛОВИ: дипл. фармацеут; доктор медицине; доктор
стоматологије.

Увод у козметологију
са 8,57% радног времена

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста козметолог;
дипл. фармацеут.

Основе клиничке медицине
са 15% радног времена

Кинезитерапија-теорија

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију; доктор медицине.

Физикална терапија-теорија

Неуропсихијатрија са негомтеорија

са 12,85% радног времена
са 27,85% радног времена

Кинезиологија-теорија
са 15% радног времена

са 66% радног времена, на одређено
време

Болести зуба-вежбе+блок

Хематологија са
трансфузиологијом-теорија

са 20% радног времена

Социологија

Устав и права грађана

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство.

Микробиологија са
епидемиологијом-теорија

УСЛОВИ: Виши лабораторијски техничар.

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста за
болести уста и зуба.

са 5% радног времена, на одређено време

Фармакогнозија-теорија+вежбе

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну
медицину; доктор медицине, специјалиста за трансфузиологију.

са 91% радног времена

Болести зуба-теорија

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста фармацеутологије; дипл. фармацеут.

са 18,57% радног времена

Хематологија са
трансфузиологијом-вежбе+блок

УСЛОВИ: Професор социологије, професор филозофије и социологије; дипл. политиколог, наставни
смер, дипл. политиколог за друштвено-политичке
односе. Наставу може да изводи и професор социологије и филозофије; професор марксизма.

Гинекологија са негом-теорија
са 8,57% радног времена

са 50% радног времена

са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за неуропсихијатрију.

Бесплатна публикација о запошљавању

са 33,56% радног времена, на одређено
време
са 24,99% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: Виша медицинска сестра-техничар са претходно стеченим средњим образовањем у подручју
рада здравство и социјална заштита; санитарноеколошки инжењер-специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну сестру; струковна
медицинска сестра; организатор здравствене неге.

Педијатрија са негом-теорија
са 38,71% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за педијатрију.
ОСТАЛО: 1) одговарајуће образовање предвиђено
Правилником о врсти стручне спреме наставника,
помоћних наставника и стручних сарадника у стручним школама; 2) да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање и малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискирминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије. Наведени
услови се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају у току рада. Доказ о испуњености услова
из тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву на конкурс, доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду, доказ из
тачке 3 прибаваља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе и следећу документацију:
диплому или оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних,
уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ради провере психофизичких способности за рад са ученицима, кандидате који уђу у ужи
избор директор упућује надлежној служби Националне службе за запошљавање. Провера се врши применом стандардизованих поступака. Све информације у
вези расписаног конкурса могу се добити у школи и на
број тел. 022/624-200.
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ОШ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“
22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115
е-mail: bracagrulovic@gmail.com
www.beska.еdu.rs

Професор хемије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 40% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, општи услови
предвиђени чл. 110 до 120 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо образовање према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/06, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/2010), и
то: дипломирани хемичар; професор хемије; професор хемије и физике; професор хемије и биологије;
дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани
физикохемичар; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; професор биологије и хемије;
професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани
хемичар-професор хемије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре потписивања
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 по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом извршиће надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе, са
назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним,
а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Све додатне информације могу се добити на
број телефона: 022/570-115.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-716

Наставник практичне наставе
у подручју рада Машинство и
обрада метала
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има образовање
у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“, бр.
5/91 до броја 5/11); да испуњава услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву приложити следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми, оригинал
или оверену фотокопију; уверење о држављанству;
лекарско уверење; извод из матичне књиге рођених.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Све пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“; информације на број телефона: 022/474-716.

Обука за
активно
тражење
посла
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

дипломирани математичар - астроном; дипломирани
математичар - примењена математика; дипломирани
информатичар.

Наставник хемије

Наставник физике

на одређено време до повратка запослене,
за 6 часова недељно у настави
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; дипломирани хемичар-професор
хемије; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; непостојање осуде за
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 4 Закона о
основама система образовања и васпитања и држављанство Републике Србије. Уз пријаву обавезно доставити оригинале или оверене фотокопије дипломе и
уверења о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
22427 Хртковци, Школска 5
тел/факс: 022/455-038
e-mail: skolamchrtkovci@gmail.com

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: из члана 35 Статута ОШ „Милош Црњански“, Хртковци; 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. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања; обука и положен испит за директора школе;
уколико изабрани кандидат нема положен испит за
директора, дужан је да савлада обуку и положи испит
за директора, на начин и у роковима које пропише
министар; најмање пет година рада у установи. Уз
пријаву на конкурс доставити: радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада за мандатни период; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) - уверење о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице; потврду о радном
искуству; уверење о држављанству РС (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о способности рада са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању (суд) и уверење о некажњавању, које од МУП-а
прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора школе“ или предати
лично. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел/факс: 022/443-110
e-mail: skolanik@gmail.com

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у
непосредној настави

Наставник математике

са 22% радног времена, за рад у
непосредној настави
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику
економије; професор информатике - математике;

на одређено време до повратка радника са
функције, са непуним радним временом,
норма 40%, за рад у непосредној настави
УСЛОВИ: у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008,
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и
3/2010).
ОСТАЛО: Сви пријављени кандидати, поред набројаних услова, треба да испуњавају и услове утврђене
у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми, оригинал или оверена фотокопија; извод
из матичне књиге рођених-не старији од 6 месеци;
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Све
пријаве са приложеном документацијом доставити на
адресу школе, лично или поштом. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
број тел. 022/443-110. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Су б о т и ц а
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
24413 Палић, Трогирска 20
тел. 024/753-028

Професор српског језика као
нематерњег

са 55% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику, на одређено време ради замене
радника на одсуству преко 60 дана

Професор француског језика

са 64% радног времена, на одређено
време ради замене радника на одсуству
преко 60 дана

Професор разредне наставе

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, на одређено време ради
замене радника на одсуству преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена,
у складу са Законом о високом образовању, почев од
10. септембра 2005. године и одговарајући профил
занимања по Правилнику 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.
Кандидати уз пријаву треба да приложе: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), за радна места на којима се настава
изводи на језику националне мањине потребно је
поднети доказ о знању језика (завршено средње,
више или високо образовање на језику националне
мањине или положен испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Пријаве на
конкурс доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.
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Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Информациони системи и
инжењеринг
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне
и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
97/08 и 44/10), Статутом Факултета, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника
и сарадника на Економском факултету Суботица.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверен препис диплома, списак радова и саме радове. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Шабац
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

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

Наставник француског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет. Уз пријаву на оглас доставити:
доказ о стручној спреми; уверење о држављанству;
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; уверење да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за
дела која их чине неподобним за рад у школи. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Професор информатике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду мора да испуњава и посебне услове предвиђене у чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће
образовање (одговарајућу врсту и степен стручне
спреме предвиђен Законом и Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи). Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доказује се на основу лекарског уверења приликом заснивања радног односа. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси и одговарајућу
документацију, којом доказује да испуњава услове
предвиђене Законом и Правилником, као и овим конкурсом: диплому, односно уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Сва документа се
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-020

Наставник математике
Наставник математике
са 67% радног времена

Стекните
Наставник грађанског васпитања
конкурентску
са 10% радног времена
Помоћни предност
радник
са 50% радног времена, издвојено
Наставник енглеског језика
2 извршиоца

одељење Месарци

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 - за
кндидате који конкуришу за радна места у непосредној настави; за кандидате који конкуришу за радно
место помоћни радник: основно образовање - I степен стручне спреме, услови из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Обука за активно
тражење посла

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15355 Црна Бара, М. Петровића 54
тел. 015/438-260

Наставник српског језика

са лиценцом или приправник, са 25%
радног времена, на одређено време до
краја школске 2011/2012. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да има: VII/1 степен стручне
спреме, одговарајући факултет према Закону о основној школи: професор српског језика и књижевности;
професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом
књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским језицима; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохравтски језик; професор српскохрватског језика
и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност;
професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и стрпски
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности за националне мањине. Кандидат мора да испуњава и услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа: оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“
15356 Глушци, С. Алимпића 3
тел. 015/449-280, 449-331
е-mail: оscbglusci@gmail.com

Обука за
активно
тражење
посла

Наставник енглеског језика

за рад у првом циклусу основног
образовања и васпитања, са 50% радног
времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник математике
са 20% радног времена

Наставник српског језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведена радна места треба да испуњава услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011); чланом 8
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања прописано је да је наставник, васпитач
и стручни сарадник лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат уз
пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе);
да је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству РС-не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених. Изабрани кандидат у обавези је да достави лекарско уверење пре закључивања
уговора о раду.
Пријаве са доказима
слати на горенаНационална
служба
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
за запошљавање
неће се узимати
у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

Ужице

Пословни центри
31000 Ужице, Немањина
148
НСЗ
тел. 031/3500-531
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Наставник здравствене неге

План за
УСЛОВИ: виша гинеколошко-акушерска сестра,
реализацију
одговарајући
степен стручне спреме-најмање VI,
односно одговарајуће образовање стечено у складу
са одредбама Правилника о врсти стручне спреме
вашег
наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама и чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидати треба
да испуњавајубизниса
опште услове предвиђене Законом о
раду и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

на о основама система образовања и васпитања.
Пријаву, CV и одговарајућу документацију (доказ о
стручној спреми и уверење о држављанству - у оригиналу или оверена фотокопија), доставити на адресу школе. Контакт телефон: 031/3512-694-централа,
031/3500-531-секретар школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Запослимо
Србију

Локални акциони планови запошљавања
25.01.2012. | Број 449 |
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ОШ „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

Право

Директор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
правник.

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
за наставника основне школе, педагога или психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад или уверење о
положеном стручном испиту за наставника, педагога
или психолога; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверен препис (копију) дипломе; доказ
о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(уверење установе); оверен препис (копија) уверења
о положеном испиту за лиценцу; лекарско уверење
(доказ о психофизичкој и здравственој способности);
доказ о неосуђиваности за кривична дела наведена;
уверење о држављанству; радну биографију. Неблаговремене пријаве и пријаве које не садрже комплетну документацију из претходног става овог конкурса
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу
школе.

Ваљево
СРЕДЊА ШКОЛА
„ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА“
14240 Љиг, Војводе Мишића 26
тел. 014/3445-173

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Математика

са 50% радног времена

Математика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
математичар.

Српски језик

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања (16.02.2012.
године)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика.

Физика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физике.

Познавање робе

са 17% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
хемије.

Ликовна уметност и уметничко
обликовање
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
ликовне културе.

Устав и право грађана
са 22% радног времена
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са 8% радног времена

Биологија са екологијом и
заштитом животне средине
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор биологије.

Хигијена

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине.
ОСТАЛО: степен стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника у гимназији и стручним школама,
као и услови из члана 111 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе
(овера не сме да буде старија од 6 месеци)-оригинал
на увид, лекарско уверење, извод из матичне књиге
рођених, уверење да нису осуђивани и да нису под
истрагом.

дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту-дозволи за рад, потврду о раду у области
образовања, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци), уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 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, лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду). Директор се
бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу школе.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Наставник биологије
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“

Радљево, 14212 Бргуле
тел. 014/471-106

са 45% радног времена

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 20% радног времена

Оглас објављен 16.11.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
професор биологије, са 60% радног времена,
на одређено време до повратка запослене са
боловања. У осталом делу оглас остаје непромењен.

Врање

УСЛОВИ: Лица која испуњавају услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) и члана 3
Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002,
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2, 3, 4, 17, 20/2007, 1, 4, 6, 8,
11/2008, 2, 4, 9/2009 и 3/2010).

Педагошки асистент

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

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

Директор

УСЛОВИ: Лица која испуњавају услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).

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

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има 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. 76/06, 100/07-аутентично тумачење
и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава
услове за наставника-професора, за педагога и психолога, дозвола за рад, обука и најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да има савладану обуку и
положен испит за директора установе (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), да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 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, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију, оверен препис

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Летовишту
УСЛОВИ: Лица која испуњавају услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и члана 2
Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002,
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2, 3, 4, 17, 20/2007, 1, 4, 6, 8,
11/2008, 2, 4, 9/2009 и 3/2010).

Радник на одржавању чистоћеспремачица
са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Кунову

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Лица која испуњавају услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).

Сервирка у ђачкој кухињи
са 50% радног времена

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, одговарајуће
струке. Лица која испуњавају услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис-фотокопију дипломе о одговарајућој школској спреми,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на адресу школе.
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ШОСО „ВУЛЕ АНТИЋ“

17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Наставник дефектологолигофренолог
Наставник дефектологолигофренолог
са 60% радног времена

Наставник дефектологолигофренолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат треба да поднесе:
доказ о прописаној стручној спреми-диплома (или
оверен препис/фотокопија дипломе) дефектолошког
факултета, смер олигофренологија.

ОСТАЛО: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству-не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци), доказ о неосуђиваности (основни и виши
суд). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу. За ближе информације обратити се на број
телефона: 017/423-621.

ОШ „СВЕТИ САВА“

оригинал или фотокопију (оверену) дипломе; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, осим уколико се
ради о новом обрацу); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Школа прибавља доказ да кандидат није осуђиван. Доказ да је кандидат психофизички способан за
рад са ученицима - пре доношење коначне одлуке о
избору, кандидати ће бити упућени на проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пре закључивање уговора о раду изабрани кандидат доставља
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Наставник руског језика

ОШ „ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ“

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-732, 474-733

за 10% радног времена

Наставник основа природних
дисциплина

Наставник грађанског васпитања

УСЛОВИ: доказ о прописаној стручној спреми-диплома (или оверен препис/фотокопија дипломе), дипломирани физикохемичар, професор физике, односно
дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар,
професор хемије, односно дипломирани хемичар,
професор биологије, односно дипломирани биолог,
дипломирани молекуларни биолог и физиолог. Наставници поред предвиђене стручне спреме морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога,
дипломирани дефектолог са завршеном педагошком
академијом за учитеље, односно вишом педагошком
школом - група хемија - физика, хемија - биологија,
физика - биологија.

УСЛОВИ: испуњеност услова за пријем у радни однос
у установи за образовање и васпитање, према чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о стеченом
одговарајућем високом образовању из чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања, оверен
препис дипломе или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству - оригинал,
не старије од 6 месеци); биографију; извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода
(не старији од 6 месеци). Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи биографију и у прилогу све
доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаву са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

са 15% радног времена

Наставник уређења друштва
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доказ о прописаној стручној спреми-диплома (или оверен препис/фотокопија дипломе), дипломирани правник, професор социологије, дипломирани историчар, професор историје, дипломирани
политиколог - наставни смер, дипломирани педагог
за одбрану и заштиту. Наставници поред предвиђене
стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник текстилне струке (за
извођење практичне наставе)
са 40% радног времена

Наставник текстилне струке
са 70% радног времена

УСЛОВИ: доказ о прописаној стручној спреми-диплома (или оверен препис/фотокопија дипломе), дипломирани инжењер технологије текстила, дипломирани инжењер технологије тектилне конфекције,
инжењер технологије текстила. Наставници поред
предвиђене стручне спреме морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време, са 40% радног
времена

УСЛОВИ: доказ о прописаној стручној спремидиплома (или оверен препис/фотокопија дипломе), професор филозофије, професор социологије,
професор психологије, професор педагогије, дипломирани филозоф, дипломирани социолог, дипломирани школски психолог-педагог, дипломирани
психолог, дипломирани педагог, дипломирани политиколог са положеним стручним испитом из области
образовања, дипломирани правник са положеним
стручним испитом из области образовања. Наведена
лица могу да изводе наставу ако су похађала један
или више од следећих
обуке за наставника
Обукапрограма
за
грађанског васпитања: Умеће комуникације, Активна настава - учење,
Едукација за ненасиље, Речи су
активно
прозори или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре
тражење
воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечијих
права, Безбедно
дете, Злостављање и занемаривање
посла
деце, Здраво да сте.

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

Село Жбевац, 17520 Бујановац
тел. 017/50-938

Професор информатике и
рачунарства

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

Професор енглеског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Кандидати треба да имају одговарајуће образовање,
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или
да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против достојанства личности и морала, да
испуњавају опште законске услове. Претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за запошљавање.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве уз доказну документацију слати на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„МИЛУТИН БОЈИЋ“

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

Професор руског језика

Професор географије

17525 Трговиште
тел. 017/452-104

за 17 часова наставе недељно, на
одређено време до повратка радника са
функције директора школе

Професор енглеског језика
за 6 часова наставе недељно

Професор српског језика и
књижевности

за 2 часа наставе недељно, на одређено
време, најдуже до краја школске
2011/2012. године

Професор устава и права грађана
за 1 час наставе недељно, на одређено
време, најдуже до краја школске 2011/
2012. године

Професор математике

за 18 часова наставе недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/9 и 52/11), односно високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10.09.2005. године, да испуњавају услове утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и
вапитања. Уз пријаву кандидат је дужан да достави:

Бесплатна публикација о запошљавању

17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/545-218

за 2 часа (10% радног времена)

Професор географије

за 5 часова, на одређено време до
31.08.2012. године, за рад у издвојеном
одељењу у Првонеку

Професор историје

за 5 часова, на одређено време до
31.08.2012. године, за рад у издвојеном
одељењу у Првонеку
УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема, предвиђена
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 10/04 и 20/04), да кандидат има одговарајућу
здравствену способност, да има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 15 дана од дана завршетка огласа, о чему ће кандидати бити писмено
обавештени.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
Село Левосоје, 17520 Бујановац
тел. 017/652-239

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: лЛице које има одговарајуће образовање:
на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
97/08, 44/10), а 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, као 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; лице које
испуњава услове за наставника, педагога или психолога, има дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 5, односно 10 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има положен испит за директора школе (с обзиром да програм
обуке за директора школе и правилник о полагању
испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора). Уз пријаву кандидат
подноси: биографске податке, односно радну биографију и предлог програма рада директора школе;
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
образовању; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у
области образовања, након стеченог одговарајућег
образовања; доказ о неосуђиваности прибавља школа; уверење о држављанству; уверење да се не води
истрага и да није подигнута оптужба; извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се
достављају на адресу школе, са назнаком: „Пријава по конкурсу за директора“. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на број тел.
017/652-239. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

УСТАНОВА ЦЕНТАР КУЛТУРЕ
„БОСИЛЕГРАД“
17540 Босилеград, Георги Димитров бб
тел. 017/877-026

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред услова прописаних у чл. 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), кандидат
за директора треба да испуњава и следеће услове:
завршен факултет друштвеног смера; да поседује
организаторске способности; да има радно искуство
најмање три године. Уз пријаву на конкурс кандидат
за директора прилаже: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплому о завршеном
факултету-VII/1 степен (оригинал или оверена фотокопија); уверење основног и вишег суда да се против
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница; оверену фотокопију радне књижице; диплому
о посебним способностима (уколико их има); програм
рада и развоја установе. Пријаве на конкурс подносе се конкурсној комисији Установе Центар културе
„Босилеград“, у року од 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17520 Бујановац, К. Петровића бб
тел. 017/651-257

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17524 Кленике, Општина Бујановац

Професор разредне наставе

Конкурс објављен 02.11.2011. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор,
поништава се у целости.

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09 и 4/09), као и остали услови
предвиђени Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
и уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Доказ о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Директор ће извршити ужи
избор кандидата које ће упутити на претходну проверу психофизичких способности коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријаве. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити
благовремено обавештени од стране школе. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОШ „1. МАЈ“

на одређено време до повратка одсутног
запосленог са функције

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17524 Кленике
Општина Бујановац

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за именовање директора школе
може се пријавити кандидат који поред општих услова утврђених у закону испуњава и следеће услове:
да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога и психолога из члана
59 став 5 и члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/11), 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 високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, да поседује дозволу за рад
наставника, педагога или психолога; обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: радну биографију и оквирни план рада за
време мандата, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оверену фотокопију лиценце
(дозволе за рад) за наставника или стручног сарадника, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о
савладаној обуци и положеном испиту за директора,
потврду о раду у области образовања и васпитања,
оригинал уверења о држављанству (не старије од 6
месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених.
С обзиром да Министарство просвете није донело
подзаконски акт који уређује програм, обуку, начин
и поступак полагања испита за директора установе,
пријава која не буде садржала наведени документ
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року по доношењу
подзаконског акта положи испит за директора. Пријаве уз потребну документацију слати на адресу школе.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Вртогош, Народног фронта бб, 17521 Ристовац
тел. 017/445-323

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2012. године,
за рад у издвојеном одељењу у Ристовцу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. За наведено радно место кандидат треба
да испуњава услове према Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Уз пријаву приложити: извод из
матичне књиге рођених, доказ о држављанству Републике Србије, 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), уверење суда
да против кандидата није покренута истрага, нити
подигнута оптужница за кривично дело из надлежности суда, не старије од 6 месеци. Лекарско уврење
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља
по службеној дужности. Директор врши ужи избор
кандидата које упућује на проверу психофизичких
способности коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Уколико је већ извршена провера психофизичких
способности, назначити у пријави када је и где извршена. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Потребну документацију доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 017/445-323.

Вршац
ОШ „МЛАДОСТ“

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009 и 3/2010), односно да је: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом и професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 97,78%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005,
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008,
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009,
9/2009 и 3/2010), односно да је: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да поред краће биографије доставе, у оригиналу или
у овереном препису/фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству-не старије од шест месеци и диплому или уверење о стеченој стручној спреми. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа службеним путем.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења
уговора о раду. Директор ће направити ужи избор
кандидата који се упућују у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава на претходну проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране
школе. У року од осам дана од дана добијања резултата провере директор прибавља мишљење школског одбора. Директор доноси одлуку о избору канидата у року од 8 дана од дана добијања мишљења
школског одбора. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети
лично или поштом, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тeл. 013/801-905
е-mail: оsоlgapetrov@gmail.com

Наставник енглеског језика

на румунском језику, у нижим разредима
у подручним одељењима школе у Стражи
и Месићу, на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства, а
најкасније до 31.08.2012. године, са 30%
радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, на румунском
језику, у нижим разредима у матичној
школи, са 10% радног времена

Наставник енглеског језика

у нижим разредима у матичној школи, на
одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, са 10% радног
времена

Наставник енглеског језика

у вишим разредима у матичној школи
УСЛОВИ: За све кандидате који конкуришу обавезна је провера психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, а на основу члана 130 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат
који конкурише за радно место из става 1 и 2 мора
да има и доказ о знању румунског језика, на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Поред законом утврђених општих услова, кандидати треба да
испуњавају и посебне услове: 1. професор енглеског
језика и књижевности; 2. професор разредне наставе; 3. дипломирани филолог; 4. дипломирани школски педагог или школски психолог; 5. дипломирани
педагог или дипломирани психолог; 6. наставник
одговарајућег страног језика у складу са чланом 145
и 146 Закона о основној школи; 7. наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника; 8. наставник разредне наставе; 9.
лице које испуњава услове за наставника предметне
наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије
или педагогије и психологије као и методике наставе;
10. професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу; 11. професор разредне наставе који
је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује

савладаност програма модула и положен испит који
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12.
дипломирани библиотекар-информатичар; 13. професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност. 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 тач. 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 са положеним испитом Б2. На конкурс може
да се пријави кандидат који испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: пропратно писмо и CV; оверен препис дипломе
о завршеној школи, односно факултету; уверење о
држављанству; доказ о познавању румунског језика
за кандидате који конкуришу за радно место наставника енглеског језика на румунском језику. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

Зајечар
СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Спремачица

на одређено време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати и посебне
услове, утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају завршену основну школу, I степен стручне спреме; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 наведеног закона; 4. да су
држављани Републике Србије. Докази о испуњености
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс,
а из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из
тачке 3 прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДУБРАВА“

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб
тел. 019/739-606

Професор или наставник разредне
наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у
Доњем Зуничу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: извод из матичне књиге рођених;
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа. У поступку одлучивању о избору
наставника директор ће извршити ужи избор кандидата који буду испуњавали услове конкурса и који ће
бити упућени на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-

Бесплатна публикација о запошљавању

на служба за послове запошљавања у Зајечару, применом стандардизованих поступака, у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријава. О месту
и датуму провере кандидати ће бити обавештени по
истеку рока за подношење молби. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Зрењанин
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб
тел. 023/536-979

Оглас објављен 18.01.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник
српског језика и књижевности, на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, мења се и исправно треба да
гласи: наставник српског језика и књижевности, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 78% радног
времена. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ОШ „СВЕТИ САВА“

23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Наставник биологије

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 став 2 и
3 и члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011),
као и услове из Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007,
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008,
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009). Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3
тел/факс: 023/561-413
е-mail: medskola@zrlocal.net

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1,
2, 3 и 4 и чланом 68 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), као и посебне услове из Правилника
о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15
година (општи услов), да има одговарајуће образовање, односно да је дипломирани правник-мастер
или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама од најмање четири
године. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверење) о стеченом обрзаовању и оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Рок
за доношење одлуке о избору кандидата је 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на
конкурс неће бити разматране. С обзиром да школа
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Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ
„МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Друштвена
одговорност

прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања,
потребно је да кандидати у пријави наведу следеће
податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да
Обука
заматичне књиге рођених. Пријаве
доставе
извод из
слатиактивно
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: „За конкурс“
или се
предају лично на адресу: Медицинска школа,
тражење
23000 Зрењанин, Новосадска бб. Сва потребна обавештења
могу се добити од секретара школе, лично
посла
или на број тел. 023/533-270.

Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Оглас објављен 16.11.2011. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
професор српског језика, на одређено време.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

Професор српског језика

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, за 22% норме

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 95% радног
времена

Професор српског језика као
нематерњег

на одређено време до повратка запослене

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
са породиљског одсуства и одсуства са
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
Национална
служба
рада ради неге
детета, за 84% норме
24/05 и 61/05), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о за запошљавање
УСЛОВИ: 1) професор српског језика и књижевности;
основама система образовања и васпитања („Сл. гла2) професор српског језика и књижевности са општом
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из члана
3 став 1 тачка 1 Правилника о врсти стручне спреме
лингвистиком; 3) професор српске књижевности и
наставника и стручних сарадника у основној школи
језика; 4) професор српске књижевности и језика
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
са општом књижевношћу; 5) дипломирани фило10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/2007,
лог српског језика са јужнословенским језицима; 6)
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09
дипломирани филолог српске књижевности са јужи 3/10), као и посебне услове из Правилника о органословенским књижевностима; 7) професор, односно
низацији и систематизацији послова ОШ „Жарко
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југоЗрењанинин“ из Зрењанина, односно да има одговасловенску књижевност; 8) професор, односно дипрајуће образовање: професор српског језика и књиломирани филолог за југословенску књижевност и
жевности; професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком; професор српске књижевсрпскохрватски језик; 9) професор српскохрватског
ности и језика; професор српске књижевности и
језика и опште лингвистике; 10) професор за српјезика са општом књижевношћу; дипломирани филоскохрватски језик са јужнословенским језицима;
лог српског језика са јужнословенским језицима;
11) професор српскохрватског језика са источним и
дипломирани филолог српске књижевности са јужзападним словенским језицима; 12) професор српнословенским књижевностима; професор, односно
скохрватског језика и југословенске књижевности за
дипломирани филолог за српскохрватски језик и
наставу у школама у којима се образовно-васпитни
југословенску књижевност; професор, односно дипрад изводи на мађарском, односно русинском или
ломирани филолог за југословенску књижевност и
румунском језику; 13) професор, односно дипломисрпскохрватски језик; професор српскохрватског
и опште лингвистике; професор за српскохррани филолог за југословенску и општу књижевност;
ционалнајезика
служба
ватски језик са јужнословенским језицима; професор
14) професор југословенске књижевности са страним
српскохрватског
језика
са
источним
и
западним
слојезиком; 15) дипломирани филолог за књижевност
запошљавање
венским језицима; професор српскохрватског језика
и српски језик; 16) дипломирани филолог за српски
и југословенске књижевности за наставу у школама у
језик и књижевност; 17) професор српског језика и
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађаркњижевности у одељењима за националне мањине.
ском, односно русинском или румунском језику; проДоказ о знању мађарског језика у складу са чланом
фесор, односно дипломирани филолог за југословен121 став 7 Закона о основама система образовања
ску и општу књижевност; професор југословенске
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009
књижевности са страним језиком; дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; дипломираи 52/2011), оверена фотокопија дипломе о завршени филолог за српски језик и књижевност; профеном средњем, вишем или високом образовању на
сор српског језика и књижевности у одељењима за
мађарском језику или оверена фотокопија уверења
Обуке и субвенције (за запошљавање)
националне мањине.
о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати треба
Наставник географије
да испуњавају и услове из члана 120 Закона о оснона одређено време ради замене одсутног
вама система образовања и васпитања („Службени
запосленог преко 60 дана
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз прија24/05 и 61/05), треба да испуњава и посебне услове
ву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену
прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (овеосновама система образовања и васпитања („Сл. глара не старија од 6 месеци), оверену фотокопију извосник РС“, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из члана
да из матичне књиге рођених (овера не старија од
3 став 1 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме
6 месеци), оверену фотокопију држављанства (овенаставника и стручних сарадника у основној школи
ра не старија од 6 месеци); доказ о знању мађарског
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
језика, оверену фотокопију сведочанства или дипло10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/2007,
ме, да је средње, више или високо образовање сте20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и
3/10), као и посебне услове из Правилника о органикао на мађарском наставном језику или доказ да је
зацији и систематизацији послова ОШ „Жарко Зрењаположио испит из мађарског језика по програму одгонинин“ из Зрењанина, односно да има одговарајуће
варајуће високошколске установе, за предмет Српски
образовање: професор географије; дипломирани
језик као нематерњи (фотокопија не старија од 6
географ; професор географије и историје; дипломимесеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
рани географ-просторни планер;
здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидати ће доставити пре закључења уговора
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
о раду, а доказ о некажњавању прибавља устанофотокопију или оверен препис дипломе о траженој
ва. Кандидати који испуњавају горенаведене услове
врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС-не
биће упућени на претходну проверу психофизичких
старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава са
за незапослена лица
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
потребним доказима о испуњавању услова конкурса
надлежна служба за послове запошљавања, приме0800 300 301
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публином стандардизованих поступака. Пријаве са потребкацији „Послови“. Неуредне, непотпуне и неблаговном
документацијом
доставити
поштом,
у
року
од
8
(позив је бесплатан)
ремено достављене пријаве неће бити разматране.
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговза послодавце
назнаком: „За конкурс“. Сва потребна обавештења
ремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
могу се добити од секретара школе, лично или на
0901 300 301
информације о конкурсу могу се добити на број телеброј телефона: 023/548-820.
фона: 023/771-109.

о се не чека,
о се тражи

Програми
приправништва –
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Национална служба
за запошљавање

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

Запослимо Србију

ПСИХОЛОШКИ ТЕСТОВИ
Можете ли да ми кажете нешто више о тестовима који се полажу у Националној служби за запошљавање. У питању је радно место референта
експлоатације возног парка.
У питању су психолошки тестови: тестови способности и тестови личности. Тестови способности се састоје од задатака који нису у вези са школским знањем. Упутства за њихово решавање укључују примере и задатке за вежбу, како бисте разумели и увежбали решавање
задатака. Тестирање способности подразумева мерење времена, док ћете тестове личности попуњавати својим темпом. Пре почетка тестирања моћи ћете да постављате питања
и отклоните евентуалне недоумице. Начелно, није могућа посебна припрема за психолошке тестове. Пожељно је да будете одморни и опуштени, јер би смањена концентрација или
напетост могли да се одразе на резултате тестова. Будите сити и наспавани, колико је то
могуће. Уколико су Вам потребне наочаре за читање, понесите их на тестирање. Уколико
би се десило да се на дан тестирања осећате лоше (температура, јака главобоља и слично),
о томе обавезно обавестите испитивача пре почетка тестирања.

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Да ли ће у 2012. поново бити отворен програм „Прва шанса“?
Национална служба за запошљавање 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 „Прва шанса“. Како
бисте правовремено били обавештени о свим програмима за 2012. годину, подсећамо Вас да
се на недељном нивоу можете информисати код свог саветника за запошљавање или пратити
сајт НСЗ, који се ажурира на дневном нивоу.
Тренутно примам новчану накнаду у трајању од једне године, до фебруара 2012. године. Засновао бих и радни однос. Такође, 15. марта 2015. испунићу један од услова
за одлазак у пензију – по стажу. Да ли могу да остварим право на новчану накнаду
у трајању од 24 месеца и колико још морам да радим како бих имао ту могућност?
Лице које је искористило признато право на новчану накнаду може ово право поново остварити, ако испуни све законом предвиђене услове за остваривање права. Овде првенствено
мислимо на услов предвиђен чланом 66. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, којим је прописано да обавезно осигурано лице има право на новчану накнаду
ако је било осигурано најмање 12 месеци непрекидно, односно са прекидима у последњих 18
месеци. Дужина исплатног периода новчане накнаде утврђује се на основу оствареног стажа
осигурања, а изузетно у трајању од 24 месеца, ако незапосленом лицу, до испуњавања првог услова за остваривање права на старосну пензију, у складу са прописима о пензијском
и инвалидском осигурању, недостаје до две године (мисли се у односу на дан престанка осигурања). Како наводите да први услов за остваривање права на пензију испуњавате у марту
2015. године, то значи да би право на 24 месеца новчане накнаде могли остварити ако би
вам од дана престанка радног односа до испуњавања овог услова недостајало до 2 године.
Напомињемо да је овај одговор информативног карактера, јер се о праву на новчану накнаду
одлучује на основу личног захтева и у складу са правилима општег управног поступка, а на
основу законских услова који буду важећи на дан одлучивања по захтеву.
Користила сам новчану накнаду девет месеци и то пре три године. Запослила сам
се поново и радила 14 месеци. Недавно сам добила отказ, па ме занима да ли имам
право на новчану накнаду и у ком трајању?
Незапослени који је искористио раније признато право на новчану накнаду може да оствари
ово право ако поново испуни услове за стицање права на новчану накнаду, с тим што му се
у стаж осигурања не урачунава стаж за који је већ остварио новчану накнаду. Лице које има
стаж осигурања од 14 месеци може поново остварити право на новчану накнаду у трајању од
3 месеца. Изузетно, само лицу коме до испуњавања првог услова за старосну пензију, у складу са важећим прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године,
рачунајући од дана престанка радног односа, односно другог осигурања, може се признати
право на новчану накнаду у трајању од 24 месеца, с тим да ово право престаје са даном испуњавања услова за остваривање услова за пензију, односно другог законом предвиђеног
разлога за престанак или обуставу права на новчану накнаду.
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Општина Параћин и НСЗ протекле године помогле запошљавање
30 особа са инвалидитетом

РАЗУМЕВАЊЕ И ПОДРШКА,
А НЕ САЖАЉЕЊЕ
Милена Радовановић, која болује од дечије церебралне парализе, уз подршку НСЗ запослена је у
параћинској фабрици „Чоколенд“. Њен пример указује да заједница мора да посвети пажњу свим својим
члановима, а посебно онима којима је најпотребнија
Познато је да особе са инвалидитетом у Србији, у већини
случајева, живе тешко и да су многи на ивици сиромаштва. Проблеми су им заједнички, а највећи су материјални. Статистика је
неумољива и показује да је велики број особа са инвалидитетом
незапослен, а узрок томе су спољашње и унутрашње баријере на
које у овом друштву наилазе.
„Захваљујући подршци Националне службе већ четири месеца радим у Пак центру фабрике ‚Чоколенд‘. Услови рада су вома
добри, посао није тежак ни за мене, ни за моје три колегинице са
којима радим. Све смо особе са инвалидитетом и морам да истакнем да су нас остали запослени и руководство прихватили на најбољи могући начин“, рекла је тридесетпетогодишња Милена Радовановић, прехрамбени техничар из Текије, која се на евиденцију
незапослених пријавила још 2004. године.
„Саветовала бих свим особама са инвалидитетом да схвате
значај пријављивања на евиденцију Националне службе и процене радне способности. То им може отворити пут у свет рада и
олакшати интеграцију у свакодневни живот заједнице. Треба бити
активан и у сарадњи са удружењима особа са инвалидитетом утицати на рушење баријера“, рекла је Милена, која је активни члан
два параћинска удружења особа са инвалидитетом. Ова храбра
девојка је сада у могућности да допринесе бољем и квалитетнијем
животу своје седмочлане породице. Ни они не крију задовољство,
посебно због чињенице да је њихова Милена добила прилику да
ради, и на тај начин унела нову димензију у свој живот. Њеним
ангажовањем су задовољни и у фабрици „Чоколенд“, која је прошле
године у своје редове примила четири особе са инвалидитетом. У
„Чоколенду“ најављују нова запошљавања и сарадњу са Националном службом за запошљавање.

Много тога је у последње време учињено да се побољша положај особа са инвалидитетом и да сви из њиховог окружења схвате
да желе да раде, како би себи и најближима обезбедили егзистенцију и боље услове за живот. За сваку похвалу, а уједно и подстрек
за нова улагања у бољи живот особа са инвалидитетом јесу и напори Националне службе за запошљавање.
„Особе са инвалидитетом заслужују подршку и често могу
да друштву и свом радном окужењу допринесу много више него
особе без инвалидитета. Зато им на сваки начин треба помоћи да
се интегришу у друштво, а пре свега да пронађу посао. Добру основу за постизање тог циља дао је и Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Од његовог
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доношења, маја 2009. године, у Србији је посао пронашло око 10
хиљада особа са инвалидитетом. Захваљујући активним мерама
и сарадњи са локалном самоуправом, претходне године је само у
Параћину запослено око 30 особа са инвалидитетом“, рекао је директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић, приликом посете дому Милене Радовановић. Јовановић је нагласио да
горући проблем у интеграцији особа са инвалидитетом у свет рада
представља и њихова неповољна квалификациона структура.
„Подаци Националне службе за запошљавање показују да је
готово половина особа са инвалидитетом на нашој евиденцији без
стручних квалификација, док је само 5% завршило вишу школу
или факултет. Милена је добар пример да школовање и улагање у
себе доноси резултате, што треба да следе остале особе са инвалидитетом. Први корак је пријављивање на евиденцију Националне
службе, на чему ћемо у наредном периоду интензивно радити са
нашим партнерима из удружења особа са инвалидитетом“, рекао
је директор Националне службе.
Јовановић очекује да ће и у овој години бити реализовано
најмање осам програма, захваљујући томе што је буџет намењен
активним мерама за особе са инвалидитетом остао исти као и претходне године. Директор НСЗ је најавио и скоро расписивање јавних позива за реализацију активних мера запошљавања за 2012.
годину.
„Иако смо у партнерству са Националном службом протекле
године запослили више од 600 Параћинаца, пред нама је још доста посла. Проблем незапослености је горући у нашој општини и
њему ћемо у наредном периоду посветити посебну пажњу. Зато
је значајно да локална самоуправа издвоји додатна средства за
различите програме, чему ће допринети и чињеница да локалној
самоуправи остаје више средстава у буџету него претходних година“, рекао је Далибор Митић, помоћник председника општине и
председник Локалног савета за запошљавање општине Параћин.
Митић је нагласио да Миленин пример указује да заједница
мора да посвети пажњу свим својим члановима, а посебно онима
којима је најпотребнија, као што су особе са инвалидитетом.
А.Б.

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

Анкета о радној снази

ВЕЋА НЕЗАПОСЛЕНОСТ,
МАЊЕ РАДНИКА У СИВОЈ
ЕКОНОМИЈИ

Пад запослености у Србији могао би се наставити у 2012. години због очекиваних оштрих удара и шокова које ћемо
трпети због преливања европске и светске кризе на финансијски и реални сектор, предвиђају економисти

С

топа формалне незапослености у Србији достигла је
на крају новембра 2011. године 23,7 одсто. За 2,1 одсто
мања је и запосленост „на црно“.
Анкета о радној снази спроведена је у новембру
2011. године, на узорку од око 8.000 домаћинстава. Прикупљени су подаци о демографским обележјима за сва лица,
а за особе старе 15 и више година - и подаци о њиховој радној
активности. Анкетирано је укупно 21.802 људи, а за 19.389 прикупљени су подаци о њиховој радној активности.
Стопа незапослености, која представља учешће незапослених у укупном броју активних становника, а која је у априлу износила 22,2 одсто, сада је 22,8 одсто за мушко и 24,9 одсто за
женско становништво.

Подаци о раду „на црно”

реални сектор”, изјавио је економиста Миладин Ковачевић. Он
је на представљању децембарског издања билтена „Макроекономске анализе и трендови“ (МАТ) истакао да је пад запослености у 2011. био неупоредиво нижи него у 2009. години која је
била „најоштрија кризна година до сада”, али да то не значи да
ће тренд пада запослености у овој години бити заустављен.
Ковачевић је истакао да динамика пада запослености током три кризне године - од 2009. до 2011. слаби, прецизирајући
да је у 2009. години пад запослености у предузећима износио
око 50.000 радних места, у 2010. био је знатно нижи - 30.000, а до
септембра 2011. године измерен је пад запослености од 10.000
радних места.
Он је рекао да би се могло догодити да се пад запослености
настави у овој години, али је истакао да не можемо спекулисати,
већ „остаје да видимо да ли ће он бити већи или мањи”.

Стопа неформалне запослености представља проценат особа које раде „на црно“ у укупном броју запослених. Рад „на црно“
обухвата запослене у нерегистрованој фирми, запослене у регистрованој фирми, али без формалног уговора о раду и без социјалног и пензионог осигурања, и неплаћене помажуће чланове
домаћинства. Стопа неформалне запослености у новембру 2011.
године мања је за 2,1 процентна поена него у априлу исте године,
и за 1,8 процентних поена у односу на октобар 2010. године.

Стопа незапослености у Београдском региону износила је
20,8 одсто, а у АП Војводини 24,2 одсто. У Региону Шумадије и
Западне Србије стопа незапослености износила је 23,2 одсто, док
је у Региону Јужне и Источне Србије износила 26,6 одсто.
„Пад запослености у Србији могао би се наставити у 2012.
години због очекиваних оштрих удара и шокова које ћемо трпети због преливања европске и светске кризе на финансијски и

Запосленост по регионима
Стопа запослености представља проценат запослених у
укупном становништву старом 15 и више година, и у новембру
2011. износила је 35,3 одсто. Од тога је стопа запослености за
мушкарце износила 43,1 одсто, а за жене 28,2 одсто.
Највећа стопа запослености била је у Региону Шумадије и
Западне Србије и износила је 37,7 одсто, затим у Региону Војводине, 35,1 одсто. На последњем месту са подједнаким стопама
се налазе Београдски Регион и Регион Јужне и Источне Србије
са стопом од 34 одсто.
Стопа незапослености у новембру 2011. године порасла је
за 4,5 процентних поена у односу на октобар 2010. године, док је
стопа запослености пала за 2,4 процентна поена.
Стопа незапослености у новембру 2011. године бележи раст
од 1,5 процентних поена у односу на април исте године, док је
стопа запослености пала за 0,9 процентних поена.
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У посети општини Житиште

ПРЕДНОСТ
МЛАДИМА И ОБРАЗОВАНИМА
Уговоре по програму Локалног акционог плана запошљавања добило је 29 незапослених. За
ове намене општина Житиште је из својих средстава издвојила око 2 милиона динара, док је из
Републичког буџета обезбеђено више од 4,6 милиона динара

У

великој сали Скупштине општине Житиште протекле
недеље су уручени уговори по програму Локалног
акционог плана запошљавања из 2011. године. Председница Локалног савета за запошљавање и народни
посланик, Јелена Травар Миљевић, захвалила је општини која је за запошљавање издвојила 2 милиона динара и Министарству економије и регионалног развоја, које је издвојило
4,6 милиона динара за остваривање тих мера. Она је похвалила
активности Локалног савета за запошљавање, чији чланови су
у протеклој години одржали чак 13 седница и изразила посебну захвалност послодавцима који су запослили нове људе.
„Општина Житиште је међу првима схватила значај мера
које смо прошле године започели у сарадњи са НСЗ“, рекао је
Драган Миленковић, председник општине Житиште, која је у
овој години за запошљавање предвидела 7 милиона динара,
што ће, према његовим речима, имати посебно велики значај
за незапослене младе и образоване људе.
Заменик директора НСЗ Дејан Миљковић истакао је улогу
Националне службе за запошљавање у анимацији локалних
самоуправа да се прикључе иницијативи и реализацији локалних акционих планова запошљавања.
„У 2010. години нашем се позиву одазвало само 10 локалних самоуправа, док је овај број у протеклој години био вишеструко већи. Програму суфинансирања се прикључила 121
локална самоуправа, што говори о великом помаку и разумевању значаја заједничког решавања проблема незапослености.
Укључивање у процес запошљавања на локалном нивоу доприноси децентрализацији и смањивању регионалних разлика“,
нагласио је Миљковић.

„Нико боље не може познавати проблеме својих средина и
решавати их на тако ефикасан начин, као што то могу локалне
самоуправе. НСЗ ће увек бити ту да помогне у сваком погледу,
својом стручношћу и ангажовањем, као и финансијским средствима“, истакао је заменик директора НСЗ.
По локалном акционом плану запошљавања ове мале
војвођанске општине планирано је запошљавање 29 лица. Прилику да кроз програм „Стручна пракса“ стекне прва искуства
у струци добило је 11 младих мештана, док је у програм „Прва
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шанса“ укључено њих шесторо. Кроз програм новог запошљавања прилику да ради и заради добило је 7 лица, док ће Житиште добити и пет нових предузетника.
Заменик директора Националне службе за запошљавање
Дејан Миљковић је обишао и предузећа која су протеклих година отварала нова радана места и запошљавала раднике у
сарадњи са Националном службом. Једно од њих је и штампарија „Сито-принт“, која је кроз програме за ново запошљавање
и „Прву шансу“ запослила пет од укупно седам радника. Ово
мало предузеће је током 22 године рада, улагања у савремену
графичку опрему и едукацију запослених, прерасло у реномирану фирму са стабилним местом у графичкој индустрији,
која је спремна да одговори изазовима и захтевима савременог
купца. Израђују све врсте етикета, проспеката, каталога, календара, књига, роковника, брошура, меморандума, плаката,
честитки, разгледница, визит карти и осталих графичких производа.
Дејан Миљковић је посетио и ЗЗ „Мркшићеви салаши“ у
Српском Итебеју, која се бави прерадом животињског и живинског меса, производњом хлеба, пецива, колача, торти и ратарством. Ово предузеће, које запошљава 160 радника, у претходне три године развило је добру сарадњу са зрењанинском
Филијалом НСЗ. По програму „Прва шанса“ запослено је 17 младих радника и један кроз програм новог запошљавања.
Заменику директора НСЗ презентована су и два јавна рада
које је први пут реализовало Удружење грађана „Моје парче Европе.“ Један од њих је „Уређење и одржавање отворених спортских терена“, на којем је током 5 месеци ангажовано 14 особа и
уложено преко два милиона динара, а други је јавни рад за особе са инвалидитетом „Чишћење, одржавање и пошумљавање
тргова и паркова“, на територији општине Житиште, који је уз
ангажовање 11 особа са инвалидитетом, трајао 6 месеци.
Центар за информисање
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Обука за израђиваче обуће у зрењанинској фабрици „Стил“

ПОЗИТИВНЕ ОЦЕНЕ

„Стил“ је предузеће за рехабилитацију и радно оспособљавање особа са инвалидитетом. Од
укупно 96 запослених око 70% су ОСИ. У фабрици се запошљавају и лица која нису обућари по
струци, те им је омогућено оспособљавање и стицање интерне квалификације
У настојању да се реши проблем радног статуса што већег
броја особа са инвалидитетом, НСЗ је увела Програм за подстицање запошљавања ОСИ. Програм обухвата осам мера запошљавања, односно финансијских и нефинансијских подстицаја. Реч
је о средствима у износу од 800 милиона динара, који су опредељени у Буџетском фонду Владе Србије намењеном побољшању
положаја ОСИ. Један од проблема у интензивнијем запошљавању
ОСИ, као једне од рањивих група на тржишту рада, јесте неповољна образовна структура, у којој доминирају ниске квалификације.
У Средњобанатском округу на евиденцији је 511 особа са инвалидитетом. Највише је лица са првим степеном стручне спреме
- 222, затим са трећим - 152, другим - 60, потом лица која су завршила четворогодишњу средњу школу - 56, са петим степеном - 5,
са шестим 11 и 6 лица са завршеним факултетом. Програм НСЗ
за подстицање запошљавања ОСИ на подручју које покрива Филијала Зрењанин омогућио је запошљавање 69 лица током 2011.
године.
Како би се побољшала квалификациона структура ОСИ и
пружила им се знања и вештине које ће их учинити конкурентнијим на отвореном тржишту рада, крајем 2011. године Филијала
за запошљавање Зрењанин организовала је обуку за израђиваче
горњих делова обуће, која се реализује у зрењанинској фабрици
„Стил“.

ДП „Стил“ је предузеће за производњу обуће, које је у својој
четрдесетосмогодишњој историји било препознатљиво по производњи модне женске и дечје обуће, а у последњих неколико година по производњи заштитне (ХТЗ) обуће.
У фабрици истичу да је програм заштитне обуће прошао високе стандарде Института заштите на раду, те израђују мушке
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и женске плитке и дубоке ципеле. Поносни су и на референце,
чињеницу да „Стилову“ обућу носе запослени у предузећима „Полет – Керамика“ Нови Бечеј, „Азотин“ Панчево, „Електродистрибуција“, као и зрењанинским фирмама ДП „Грејање“, АД „Дијамант“,
„Млекопродукт“, „Војводина пут“, итд.
„Стил“ је предузеће за рехабилитацију и радно оспособљавање особа са инвалидитетом. Од укупно 96 запослених око 70%
су ОСИ. У фабрици се запошљавају и лица која нису обућари по
струци, те им је омогућено оспособљавање и стицање интерне
квалификације. У фабричком погону процес производње обуће
подразумева три фазе: припрему, шивење и монтажу.
У предузећу „Стил“ реализује се обука за 15 ОСИ за израђиваче горњих делова обуће, при чему су подгрупе од 7 шивача и 8
кројача горњих делова обуће. Шестомесечна обука је почела 21.
новембра 2011. године, а завршетак је планиран за 21. мај 2012.
Током обуке кандидатима су обезбеђени путни трошкови и новчана помоћ у износу од 20% од минималне зараде у Републици.
Теоријски део обуке, намењен припреми полазника за рад
у погону, обавиле су психолог Гордана Стефанов и Наташа Поповац, саветник за интеграцију на радном месту. Целине које су
полазници савладали односиле су се на социјалну интеграцију,
пословно понашање, заштиту и безбедност на раду.
„Након увођења у посао полазници су припремљени дошли
на практичну наставу, која се одвија у погону. Мада је ципела
комплексан производ, сви активно учествују, труде се, свако према својим могућностима, да испоштују инструкције и савладају
практичан део обуке. Занимљиво је да су полазници различитих
струка, нико није обућар, а има их који су просто надарени за шивење и одлично им иде“, истиче Душица Ђуровић, директор Центра за развој и обуку у фабрици „Стил.“
О напредовању полазника менторке имају само речи хвале:
полазници су задовољни, труде се, мотивисани, редовно долазе,
дисциплиновани, радознали, пажљиви. С обзиром на распрострањене предрасуде о радној способности ОСИ, позитивне оцене
представника послодаваца увек вреди наглашавати.
„По струци сам бравар. Радио сам различите послове, али до
сада ништа везано за израду обуће. Шефови су фантастични, све
што нам није јасно објашњавају, стрпљиви су и мени обука добро
иде. Задовољан сам“, каже Иштван Ђемант.
“Ја сам текстилац са 20 година радног стажа. Мада сам радила у текстилству, овај рад на изради обуће је за мене нешто
сасвим ново. Уз помоћ шефова све се савлада и ја сам задовољна
како напредујем у обуци“, истиче Славица Миланков.
Стечена стручна знања и вештине полазницима ће помоћи
да се запосле у „Стилу“ или у неком од погона за израду обуће и
рукавица, којих у Зрењанину и околним местима има неколико.
А.Ш.
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Уљни шкриљци

НОВО ЦРНО ЗЛАТО
У Србији су откривена 23 басена уљних шкриљаца са процењеним резервама од око 4,7 милијарди тона. Иако
већина њих није довољно истражена, на лежишту у околини Алексинца урађена су детаљна истраживања,
а већ се јављају и компаније заинтересоване за улагања. У том басену у три лежишта налазе се близу две
милијарде тона уљних шкриљаца, од којих би се могло добити 150 до 200 милиона тона синтетичке нафте или
500.000 до 600.000 тона нафте, што је око 15 одсто годишње потрошње нафте у Србији

Н

афте и гаса, као најзначајнијих енергетских ресурса савременог света, још има, али је до њих све теже доћи.
Резерве које се лако експлоатишу су при крају, а нова гигантска налазишта су на Арктику и под водом и до њих
је тешко и скупо доћи. Зато се у свету све више окрећу
старом ресурсу, а производња нафте из уљних шкриљаца помоћи
ће да се изравнају проблеми на светском тржишту нафте и велике осцилације у цени. Уљни шкриљци као сировина за добијање
нафте, али и за производњу топлотне и електричне енергије, највише се користе у Естонији, Кини и Бразилу, а њима би у наредних
неколико година могла да се прикључи и Србија. Влада Србије је
начинила још један корак у овом правцу и протекле недеље усвојила одлуку о покретању конкурса за избор саветника који ће
припремити тендер за проналажење стратешког партнера за експлоатацију и производњу нафте из уљних шкриљаца у Алексинцу. Како се наводи у саопштењу Министарства животне средине,
поступак јавне набавке за саветника, процењене на 20 милиона
динара, покреће се јер је реализација пројекта експлоатације и коришћења уљних шкриљица од стратешког значаја за развој Србије.

литета у односу на тадашњу цену нафте. Међутим, са растом цена
нафте на светским тржиштима и тежњама држава да обезбеде
енергетску независност, последњих година до изражаја долазе могућности добијања овог енергента из алтернативних извора.
“Сада је цена нафте далеко већа него ранијих година, али је и
експлоатација шкриљаца далеко већа. То нико не узима у обзир.
Нећу да негирам причу да је то сада постало економично, али то
треба врло озбиљно ставити на папир. Погледати све трошкове
производње у овом тренутку, а да ли ће се доћи до цифре од 100
долара по барелу, или од 120, то је нешто што мора да се израчуна”,
каже Дејан Скала, професор Технолошко металуршког факултета у
Београду, који додаје да је експлоатација до сада била једноставно
неисплатива.
Захтевни еколошки стандарди само су једна страна приче, јер
процене говоре да је за покретање експлоатације и прераде потребна инвестиција од 700 милиона до милијарду евра. Професор
Скала зато каже да је све на дугом штапу, и да грађани не треба
да очекују да ће из алексиначке земље потећи нафта као у филмовима.

Захтевна технологија
Идеја о преради уљног шкриљца у Србији није нова и још између два светска рата су почела истраживања ове руде, док су
шездесетих година прошлог века предузимане значајне активности, да би се с тим стало осамдесетих, због ниског прага рентаби-

Унапређење рада
рударске индустрије
Током 2010. године надлежно Министарство животне средине, рударства и просторног планирања је покренуло и завршило прву фазу израде Стратегије управљања минерално-сировинским комплексом Републике Србије - Израда нацрта минералне
политике и полазних основа, а тренутно је у изради друга фаза
овог документа, који ће одредити примену и учешће уљних
шкриљаца у потенцијалима минерално-сировинског комплекса,
а у циљу унапређења рада рударске индустрије и повећања њеног учешћа у бруто националном дохотку на преко 5% до 2030.
године. Некада „прљава“ технологија прераде, а данас један од
кључних ресурса појединих земаља, довела је до технолошког
напретка у преради руде уљних шкриљаца. Та технологија данас омогућава да се по стандардима за заштиту животне средине и принципима одрживог развоја успешно примењује. У томе
предњачи Естонија и још неколико земаља у свету.
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Енергетски ресурс са
великим потенцијалом
Раније извршеним основним геолошким истраживањима
детектовано је на територији Србије више десетина лежишта
уљних шкриљаца, са укупним процењеним ресурсима од преко
4,7 милијарди тона уљних шкриљаца, различитог квалитета и
садржаја уља. Као најзначајнија лежишта, односно басени уљних шкриљаца у Србији издвајају се: Алексинац, Врање, ВаљевоМионица, Крушевац, Бабушница и друга.
На простору Алексинца, у време док је рудник угља био
активан, вршена су детаљна геолошка истраживања у делу
алексиначког басена. Део овог басена је детаљно истражен,
на површини од преко 20 км2. Алексиначко лежиште уљних
шкриљаца је подељено у три поља: Дубрава, Морава и Логориште и истражено је бушотинама са површине терена и јамским радовима.
„Алексиначко лежиште, са резервама од скоро две милијарде тона уљних шкриљаца, са просечним масеним садржајем уља од 10%, за Србију представља енергетски ресурс са
великим потенцијалом, што га може чинити атрактивним за
инвеститоре. Прорачунате резерве уљних шкриљаца су сврстане у небилансне, пошто осамдесетих година прошлог века, у
време израде Елабората о резервама, није дефинисана технологија прераде уљних шкриљаца“, кажу у Министарству животне
средине, рударства и просторног планирања.
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“Из уљних шкриљаца се добија једна смеша угљоводоника
која по свом саставу одговара сировој нафти, с тим што има знатно
већи садржај азотових једињења. Тај азот мора да се уклони пре
него што уђе у рафинеријску прераду”, оцењује Скала.

Лежишта око Алексинца
У Србији су откривена 23 басена уљних шкриљаца са процењеним резервама од око 4,7 милијарди тона. Иако већина није
довољно истражена, на лежишту у околини Алексинца урађена
су детаљна истраживања, а већ се јављају и компаније заинтересоване за улагања. У том басену у три лежишта налази се близу
две милијарде тона уљних шкриљаца, од којих би се могло добити
150 до 200 милиона тона синтетичке нафте или 500.000 до 600.000
тона нафте, што је око 15 одсто годишње потрошње нафте у Србији.

Бољи дани за југ Србије
Алексиначки крај један је од најсиромашнијих у држави, јер данас тамошњи рудници мрког угља не раде. Због тога
грађани из тог краја са надом, али и подозрењем, дочекују нове
вести. У ишчекивању су и нади да ће и југу Србије сванути бољи
дани, али су свесни чињенице да је потребна велика количина
новца да би се ствари покренуле с мртве тачке.

„У алексиначком басену један део шкриљаца могуће је експлоатисати површинским копањем, што их чини јефтинијим. Дебљина
кровинског слоја је 75 метара са 10 одсто садржаја уља, а подински
обухвата 25 метара и садржи 12,5 одсто уља. На дубини до 400 метара налази се око 500 милиона тона уљних шкриљаца, док се на
дубини од 600 до 700 метара налази 1,5 милијарди тона“, истакао
је Златко Драгосављевић, државни секретар у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања и нагласио да,
иако се прерада уљних шкриљаца сматра прљавом, Естонија је као
чланица ЕУ развила технологију којом испуњава строге европске
еколошке стандарде.

Бесплатна публикација о запошљавању

Велики број заинтересованих
Многе стране и домаће компаније, пре свега естонске, али
и НИС, желеле би да се укључе у истраживања и експлоатацију
уљних шкриљаца у Алексинцу. Ипак, једини ова права имају
„Алексиначки рудници“, односно ЈП „Ресавица“, које је ту некада
копало угаљ. Како тврде у овом предузећу, рударски део није проблем и за откопавање уљних шкриљаца су потпуно спремни. Проблем је технички део, односно прерада шкриљца у нафту. За то је
потребан стратешки инвеститор и у његовом одабиру учествује и
Министарство рударства Направљен је програм детаљног геолошког истраживања у Дубрави.
На другој страни, стратегија компаније НИС до 2020. године
јесте да интензивно истражује потенцијале уљаних шкриљаца у
Србији, али и у Бугарској, Румунији, БиХ, Мађарској и Црној Гори.
Направили су и пилот пројекат за истраживање и добијање гаса
из шкриљаца, а до краја године очекују уговоре са страним компанијама.
Златко Драгосављевић, државни секретар у Министарству
животне средине, рударства и просторног планирања, објаснио
је да истражно право у Алексинцу има Ресавица, те по закону то
право не може бити дато другој компанији, али да је Влада заинтересована за налажење партнера.

У потрази за стратешким партнером
„Овај процес мора бити јасан и мора да се зна шта су стратешки циљеви компаније и да ли су они усклађени са циљевима
државе. Наш циљ је да до краја ове деценије започнемо са експлоатацијом уљних шкриљаца. НИС је прво објавио да може то да почне 2023. године, што нама не одговара. Последњи предлог НИС-а
је 2017. година“, истакао је Драгосављевић. Он је напоменуо да у
свету постоје заинтересоване компаније, које би да експлоатишу
алексиначке уљне шкриљце. Сада је на нашој држави да испоштује
све законске норме и да пажљиво одабере стратешког партнера
који ће да испоштује све еколошке принципе.
Влада Србије учинила је први корак ка експлоатацији налазишта нафтних шкриљаца у Алексинцу, тако што је расписала
конкурс за саветника који ће препоручити стратешког партнера за експлоатацију и производњу нафте из уљних шкриљаца у
Алексинцу. Од консултанта се очекује да предложи моделе реализације стратешког партнерства и оптимални модел за реализацију
пројекта, базираног на иницијалној студијској анализи обима неопходних радова и нивоа инвестиција. Завршетак елабората о рудним резервама уљних шкриљаца у Алаксинцу очекује се до краја
јануара, након чега ће се наћи на разматрању пред државном комисијом за оверу резерви, истиче се у саопштењу Министарства
животне средине, рударства и просторног планирања.
A.Бачевић

25.01.2012. | Број 449 |

47

за незапослена лица 0800 300 301 (позив је бесплатан)
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Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

