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Престанак радног односа

ШТА (НИ)ЈЕ ПО ЗАКОНУ

Економску кризу прати отпуштање великог броја радника. У већини
земаља давање отказа запосленом регулисано је законом, али се
прописана регулатива често не примењује доследно

Сајмови образовања

ПОМОЋ У ИЗБОРУ
ЗАНИМАЊА

Посао се бира у складу са способностима, карактеристикама
личности, жељама и склоностима, али треба водити рачуна и о
кретањима на тржишту рада

Најава аграрне и социјалне реформе

КАКО САЧУВАТИ
СРПСКА СЕЛА

Стручњаци процењују да ће током наредне деценије нестати готово
хиљаду села и указују на потребу нове аграрне и социјалне реформе
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Отпуштање радника регулисано је Законом о раду,
Општим колективним уговором, Законом о државним
службеницима, општим правним актом послодавца (правилник о раду/колективни уговор), правилником о радној
дисциплини и уговором о раду. Три су начина престанка
радног односа: споразумом између запосленог и послодавца, отказом уговора о раду од стране запосленог и отказом уговора од стране послодавца. Примену прописа о
запошљавању, правима радника и безбедности на раду
контролишу инспектори рада. Однедавно, инспекција рада
надзире и примену прописа о заштити од злостављања на
раду (мобинга). Сваки радник има право на заштиту, без обзира да ли је уредно пријављен или ради „на црно”, да ли
је запослен код приватника или у државној служби, да ли
ради пуно радно време или посао обавља повремено, да ли
је потписао уговор о раду, уговор о делу или нешто треће, да
ли је запослен на неодређено или одређено време.
Да би инспекција могла да помогне, потребно је да фирма у којој је радник запослен буде легална. Инспекцији се
радник може обратити ако наиђе на проблем већ при самом
запошљавању, нарочито ако посумња да је жртва дискриминације.
За правилан, промишљен избор школе или установе
високог образовања неопходне су информације о занимањима, образовним програмима, могућностима усавршавања и наравно - запошљавању. Сврха сајмова професионалне оријентације и сајмова образовања је стварање
услова за непосредну комуникацију између школа, ученика, родитеља и послодаваца, уз представнике НСЗ, психологе запослене на пословима професионалне оријентације и
каријерног вођења. Будући средњошколци и студенти могу
да добију информације о потребама тржишта рада за одређеним занимањима, условима школовања, као и могућностима за даље усавршавање.
Потпредседник Одбора за село САНУ, Милован Митровић, истакао је да је Србији потребна нова аграрна и
социјална реформа која би обухватила правно и техничко
уређење обрадивог земљишта, уређење водотокова, ново
организовање земљорадника, пре свега у задруге, као и
јачање сеоске самоуправе, осигурање системске државне
потпоре аграрним научним институцијама и реформу сеоских школа. Митровић је предложио да Скупштина Србије формира Национални савет за село и пољопривреду,
који би давао стручно мишљење о законским предлозима
који се односе на одрживи развој села и пољопривреде, на
постојећу стратегију и текуће мере аграрне политике. Истичући да су села у Србији запуштена, председник Одбора за
село САНУ је на скупу којем су присуствовали и представници Привредне коморе Србије, нагласио да не треба да се
помиримо са таквим стањем и црном сликом српског села.
Никола Хајдин, председник САНУ, нагласио је да је крајње
време да се о мултидисциплинарним проблемима села
проговори аргументовано и компетентно.
Редакција
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Привредна кретања

ДА ЛИ ЈЕ СРБИЈА
ИЗАШЛА ИЗ РЕЦЕСИЈЕ

Подаци да је Србија у првом кварталу и формално изашла из рецесије, забележивши раст БДП,
представљају охрабрујући сигнал, али је рано за извођење закључака за целу годину, поготово ако се има
у виду да нема раста запослености, оцењују економисти

У

првом тромесечју ове године српски извоз је остварио
раст од 22 одсто у односу на исти период прошле године, индустријска производња је почела да се опоравља,
забележивши раст од 5,2 одсто, бруто домаћи производ повећан је за 1,9 одсто, чиме је економија формално изашла из рецесије, саопштило је Министарство финансија и
привреде. Како се наводи, извоз је у марту достигао историјски
рекордну вредност од 857 милиона евра на месечном нивоу, а
увоз је стагнирао, што је довело до пада спољнотрговинског дефицита за четвртину. Србија је од ове године коначно почела да
базира свој извоз на финалним производима високог степена додате вредности, уместо на сировинама и полупроизводима ниског
степена профитабилности. У саопштењу се прецизира да је расту
извоза највише допринео извоз аутомобила и ауто-компоненти,
електричних машина и апарата, текстилних производа, обојених
метала и производа од метала.

„Захваљујући извозу аутомобила компаније ‚Фиат аутомобили Србија‘, као и извозу ауто-компоненти произведених у више од
150 фабрика широм Србије, аутомобилска индустрија је постала
најбрже растућа индустријска грана, са учешћем од чак 20 одсто у
укупном српском извозу“, пише у саопштењу.
Влада Републике Србије је свесна да охрабрујући знаци из
првог тромесечја ове године представљају тек почетак опоравка
индустријске производње и да је у многим привредним гранама
стање и даље веома тешко. Зато ће бити појачани напори и донете
нове мере економске политике, с циљем да се раст извоза учврсти
и додатно оснажи, али и да би се покренуле и гране које су и даље
у веома лошој ситуацији. С тим циљем ће до краја овог месеца,
након консултација са привредницима и водећим економским
стручњацима, бити донет и Акциони план реиндустријализације
Србије, у коме ће бити детаљно разрађене оперативне мере за подстицање привреде, извоза и запошљавања.
Упркос низу негативних трендова, привреда Србије се одржава на ногама захваљујући драматичном порасту извоза након
отварања „Фијатове” фабрике у Крагујевцу, оцењује и Европска
комисија у најновијем извештају о економским токовима 2013.
Привредна активност у Србији је драстично опала током прошле
године, пре свега због слабе потражње на домаћем тржишту - констатовали су експерти ЕК у кварталном извештају, али су предвидели стабилизацију и лагани опоравак крајем ове и почетком следеће године. Основ за ову прогнозу је отварање „Фијатовог” погона
у Крагујевцу, захваљујући чему је извоз (мерен у еврима) у првим
месецима 2013. скочио чак 30 одсто, што је допринело смањењу

неравнотеже између увоза и извоза, оценили су експерти у извештају који обухвата чланице ЕУ и земље кандидате. Поред тога,
очекује се и знатно повољнија сезона за српску пољопривреду,
која је прошле године била погођена тешком сушом и неочекивано оштром зимом.
Бруто друштвени производ Србије, који је 2012. опао за 1,7 одсто, ове године би требало да порасте за исти проценат, док би у
следећој години могао да достигне 1,9 одсто, предвиђају експерти
ЕК. Као један од највећих проблема српске привреде наводи се незапосленост, чија стопа већ неколико година непрекидно расте, а
могућ је и даљи раст ако влада крене у структурне реформе скупих и неефикасних предузећа у државном и јавном власништву.
С друге стране, одлагање ових реформи највероватније би довело до раста буџетског дефицита који би онда морао да се покрива
новим кредитима из иностранства, упозорили су стручњаци ЕУ.
Према њиховој процени, мере за фискалну консолидацију усвојене
прошле јесени неће моћи да смање дефицит, за који се очекује да
ће до краја године достићи 4,5 одсто БДП, што је један проценат
више од планираног.
Подаци да је Србија у првом кварталу и формално изашла из
рецесије, забележивши раст бруто домаћег производа, представљају охрабрујући сигнал, али је рано за извођење закључака за
целу годину, поготово ако се има у виду да нема раста запослености, оценили су економисти.

Бесповратна средства
за развој предузетништва
Министарство финансија и привреде објавило је јавни
позив за доделу бесповратних средстава, у оквиру програма
подршке активностима Удружења за подстицање развоја предузетништва у овој години, у укупном износу од 20 милиона
динара. Право на суфинансирање износи 50 одсто укупних
оправданих трошкова пројекта, а разлику мора да финансира подносилац пријаве или партнер, из властитих извора, или
других, који нису из републичког буџета.
Износ бесповратних средстава по пројекту не може бити
мањи од 500.000, нити већи од три милиона динара. Средства
се додељују само за некомерцијалне пројекте које реализују
удружења у партнерству са непрофитним организацијама, са
циљем да се промовише предузетништво код младих, жена и
осетљивих група. Рок за подношење пријава је 7. јун.

Најава аграрне и социјалне реформе

КАКО САЧУВАТИ
СРПСКА СЕЛА
Стручњаци процењују да ће током наредне
деценије нестати готово хиљаду села и указују на
потребу нове аграрне и социјалне реформе, како
би се сачувало село и побољшао живот на селу.
Експерти указују и на проблем неорганизованог
задругарства

У

селима Србије тренутно има више од 50.000 празних
кућа, док у 145.000 нико не живи стално. Истовремено,
три четвртине села нема дом културе, ни библиотеку, док је без основне школе 230 од 4.600 села у Србији.
Председник Одбора за село Српске академије наука
и уметности (САНУ), Драган Шкорић, казао је на научном скупу
„Перспективе и развој села”, који је недавно одржан у САНУ, да 400
села нема ниједну продавницу, 2.760 села нема вртић, а без поште
је 2.000 села.

„У 986 села станује мање од 100 житеља и она ће нестати за
једну деценију. Највише забрињава чињеница да 260.000 момака
и 100.000 девојака са села, старости од 30 до 45 година, нису засновали породицу”, нагласио је Шкорић. Према његовим речима,
у две трећине села не постоји ветеринарска амбуланта, иако је
главно занимање пољопривреда, а само у малом броју руралних
насеља постоје биљне апотеке.
„Тешки услови за живот, удаљеност од градова, лоша мрежа
путева и готово никакве шансе за зараду осим обраде земље, најчешћи су разлози због чега су протеклих деценија села готово десеткована”, казао је Шкорић.
Потпредседник Одбора за село САНУ, Милован Митровић,
истакао је да је Србији потребна нова аграрна и социјална реформа која би обухватила правно и техничко уређење обрадивог
земљишта, уређење водотокова, ново организовање земљорадника, пре свега у задруге, као и јачање сеоске самоуправе, осигурање
системске државне потпоре аграрним научним институцијама и
реформу сеоских школа. Митровић је предложио да Скупштина
Србије формира Национални савет за село и пољопривреду, који
би давао стручно мишљење о законским предлозима који се односе на одрживи развој села и пољопривреде, на постојећу стратегију и текуће мере аграрне политике. Истичући да су села у Србији
запуштена, председник Одбора за село САНУ је на скупу којем су
присуствовали и представници Привредне коморе Србије, нагласио да не треба да се помиримо са таквим стањем и црном сликом
српског села.
Никола Хајдин, председник САНУ, рекао је да је Одбор за село
један од најактивнијих одбора те научне институције, подсетивши
да је основан пре тридесетак година, а поново је оформљен пре две
године, након што је у једном периоду његов рад утихнуо. Хајдин
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је нагласио да је крајње време да се о мултидисциплинарним проблемима села проговори аргументовано и компетентно.
„Србија располаже повољним природним и климатским условима за развој разноврсне пољопривредне производње, међутим,
ти ресурси ни издалека нису адекватно искоришћени”, навео је
Хајдин, додајући да је дошло време када производња хране тражи
најквалитетније кадрове, најмодернију опрему, врхунску технологију и високе стандарде.
Потпредседник Привредне коморе Србије, Слободан Самарџић, истакао је да будућност Србије и њен развој, пре свега,
леже у пољопривреди, капиларном развоју и јаком образовном
систему. Стручњаци су навели да научне институције треба да
се реорганизују и модернизују, као и да приступе новој аграрној
и социјалној реформи, јер је дугорочно перспективнија развојна
стратегија села и пољопривреде могућа само у склопу темељних
институционалних реформи у Србији.
Посебан проблем, како је истакнуто, представља неорганизовано задругарство, које нови закон чека још од 1996. године. Данас
је задругарство у Србији на маргинама, јер постоје само 2.124 задруге са свега 123.000 задругара, док у свету има 750.000 задруга
са више од 800 милиона чланова. Највећи проблеми с којима се
суочавају земљорадничке задруге су: негативна слика, наслеђена
из претходног периода, да су задруге „остаци прошлости”, док су
свуда у свету носиоци развоја и будућности, затим погубно дејство
сиве економије и дуготрајно и неизвесно доказивање и укњижба
задружне својине. Земљорадничке задруге у процесу транзиције
остале су без најзначајних прерађивачких капацитета, чиме су
практично делом елиминисане са тржишта финалних производа
и усмерене првенствено на примарну пољопривредну производњу
као сировинску основу. Имају изузетно тежак приступ тржишту
капитала, а посебно код пословних банака, јер не располажу имовином, а пословна добит, поред тога што је мала, расподељује се на
задругаре, који у овој фази развоја нису спремни да јемче својом
имовином за задружне послове. Неусаглашени економски интереси и неповезаност произвођача хране, све чешће проузрокују незадовољство у ланцу производње, прераде и промета, што указује
на неопходност решавања овог проблема.

Један од модела за превазилажење овако неповољног стања
је организовање на задружним вредностима и принципима производње, прераде и промета, што успешно функционише у земљама са развијеном пољопривредом. Залагање Задружног савеза
Србије као асоцијације задруга је да сви облици својине и облици
организовања имају исти третман и приступ мерама економске и
аграрне политике.
СМЦ
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Јачање металске индустрије

ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗВОЗ

Почела је реализација пројекта ‘’Повећање конкурентности МСП и унапређење прекограничне сарадње у
металској индустрији’’ - ЕУМЕТАЛ 2. До краја месеца биће расписан јавни позив за металопрерађивачка
предузећа из Златиборског округа
Пројекат „Повећање конкурентности МСП и унапређење
прекограничне сарадње у металској индустрији” има за циљ да
помогне развој малих и средњих предузећа из металопрерађивачког сектора у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине. Пројекат реализију Регионална развојна агенција Златибор и
Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА, у партнерству са
Националном агенцијом за регионални развој и Министарством
привреде кантона Сарајево. Пројекат финансира Европска унија у
оквиру ИПА прекограничног програма Србија - Босна и Херцеговина. Вредност пројекта је 365,5 хиљада евра.
Са циљем унапређења конкурентности, 20 предузећа (10
српских и 10 босанских) из металопрерађивачког сектора из прекограничног подручја биће подржано и припремљено за извоз
на инострана тржишта. Регионална развојна агенција Златибор
у наредном периоду изабраће предузећа која ће бити директно
подржана у пројекту. Тим поводом организовани су и Инфо дани
за представнике МСП сектора на територији 9 општина Златиборског округа (у Пожеги, Прибоју и Ужицу), како би се успоставила
директна сарадња са фирмама из овог сектора. До краја месеца
биће расписан јавни позив на који ће металопрерађивачка предузећа из Златиборског округа моћи да се пријаве.
„Кроз пројекат ЕУМЕТАЛ 2 настојаћемо да повећамо конкурентност металопрерађивачких фирми, а тиме допринесемо
и развоју прекограничне области. Таргетиране фирме ће имати

прилику да обуче своје запослене, упознају се са извозним процедурама, испуне формалне захтеве за извоз на ЕУ тржишта, учествују на два велика међународна сајма у Хановеру и Паризу”, рекла је Наташа Кнежевић, координаторка пројекта у Регионалној
развојној агенцији Златибор.
„Металски сектор је прошао кроз значајне промене последњих 20 година, профил сектора се променио после приватизације. Уместо великих компанија сектор МСП заузео је значајно место и постао главна покретачка снага у пограничној
економији. Међутим, металски сектор се данас бори да одржи
корак на међународном тржишту, будући да се суочава са многим препрекама за извоз производа и освајање нових тржишта”,
изјавила је Кнежевићева и додала да се идентификовањем ових
проблема дошло на идеју да се са партнерском Регионалном развојном агенцијом из Сарајева успостави сарадња кроз заједнички
пројекат.
У тренутку припреме предлога пројекта СЕРДА је имплементирала пројекат ЕУМЕТАЛ, чији је циљ био да ојача конкурентност металског сектора кроз подршку МСП и школама металских
занимања, те промовише каријере и могућности запошљавања у
металској индустрији. Успешна реализација овог пројекта била је
полазна основа да се пример добре праксе пренесе и у Србију.
СМЦ

Нови концепт регионалног развоја
Министарка регионалног развоја и локалне самоуправе у Влади Републике Србије,
Верица Калановић, најавила је недавно да би Национални план регионалног развоја од
2014. до 2020. године, који ће дефинисати нови концепт регионалне политике, требало
да се нађе у Скупштини Србије до краја године. На отварању конференције „Интеграција
секторских политика - допринос регионалном развоју”, министарка Калановић је објаснила да Национални план више неће бити заснован на концепту развојне помоћи, већ на
унапређењу потенцијала самих региона. Предвиђено је и обезбеђивање спољних средстава, где буде потребно, како би се превазишле огромне регионалне разлике.
Нови концепт усмерен је на решавање два кључна проблема Србије, а то су незапосленост и огромне регионалне разлике. Нова
регионална политика у Србији требало би да подржи све регионе и области у нашој земљи. Циљ је да се зауставе миграције, унапреди
перспектива, обезбеди економски развој у свим регионима и да људи живе, раде и заснивају породице у местима у којима су рођени.
Досадашњи традиционални концепт интервенције државе на ублажавању регионалних разлика био је оријентисан само на уједначавање нивоа развијености и прерасподелу постојећег богатства. Нови концепт регионалног развоја има четири кључна приоритета
- унапређење људских ресурса у погледу образовања, запошљавања и прихода, унапређење инфраструктуре, подршку постојећим
предузећима и инвестицијама и изградњу институционалних капацитета на локалном, регионалном и националном нивоу. Усаглашен
је са принципима Европске уније, која је регионални развој до 2020. године ставила у први план.
Шеф Делегације ЕУ у Србији, Венсан Дежер, оценио је да је Србији неопходна нова политика регионалног развоја како би се унапредила економија руралних средина, али и допринело процесу евроинтеграције земље. Из перспективе ЕУ веома је важно да се види у ком
правцу Србија жели да се креће када је реч о инвестирању у регионе, како би и Унија знала где да усмери новац. ЕУ пружа подршку ресорном министарству у процесу израде овог документа, кроз пројекат „Подршка развоју регионалне политике на националном нивоу”.
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Престанак радног односа

ШТА (НИ)ЈЕ ПО ЗАКОНУ

Економски развој прате и економске кризе. Једна од њих управо траје, а у сфери рада се
манифестује отпуштањем великог броја радника. Давање отказа запосленом је прекид радног
односа од стране послодавца. У већини земаља регулисано је законом, али се често дешава да се
закон баш доследно и не примењује

К

од нас је отпуштање радника регулисано следећим
прописима: Законом о раду, Општим колективним уговором, Законом о државним службеницима, општим
правним актом послодавца (правилник о раду/колективни уговор), правилником о радној дисциплини и уговором о раду. Три су начина престанка радног односа: споразумом
између запосленог и послодавца, отказом уговора о раду од стране запосленог и отказом уговора од стране послодавца.

По сили закона
Споразумни престанак радног односа се закључује споразумом између послодавца и запосленог о престанку радног односа
на иницијативу запосленог или послодавца, а садржи датум престанка радног односа који се споразумно утврђује, као и друга права на основу споразумног прекида радног односа. Послодавац је
дужан да запосленог пре потписивања споразума писмено обавести о последицама до којих долази у остваривању права за случај незапослености (немогућност остваривања права на новчану
накнаду преко Националне службе за запошљавање).
Отказ од стране запосленог се доставља најмање 15 дана пре
дана који је запослени навео као дан престанка радног односа. У
случају да је уговором о раду утврђен дужи рок за најаву отказа,
запослени је дужан да поштује тај рок. Може се дати без навођења
разлога за отказ, али ако запослени даје отказ због учињене повреде закона, општег акта или уговора о раду од стране послодавца,
у отказу наводи разлоге за отказ и задржава право да пред судом
тражи заштиту својих права као у случају незаконитог престанка
радног односа.

ма закона или правоснажном одлуком суда или другог органа
забрањено да обавља одређене послове, а не може да му се обезбеди обављање других послова. Такође, радни однос престаје и ако
запослени због издржавања казне затвора мора да буде одсутан
са рада у трајању дужем од 6 месеци, или му је изречена мера
безбедности, васпитна или заштитна мера у трајању дужем од 6
месеци. Уколико дође до стечајног поступка, стечајни управник
одлучује о отказу уговора о раду.
Према члану 179 Закона о раду, послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдан разлог
који се односи на радну способност запосленог, његово понашање
и потребе послодавца, и то: ако запослени не остварује резултате
рада, односно нема потребна знања и способности за обављање
послова на којима ради; ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду;
ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да
настави рад код послодавца; ако запослени учини кривично дело
на раду или у вези са радом; ако се запослени не врати на рад код
послодавца у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено
одсуство или мировање радног односа у смислу овог закона; ако
запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад; ако запослени одбије закључење анекса уговора
о раду; ако услед технолошких, економских или организационих
промена престане потреба за обављањем одређеног посла или
дође до смањења обима посла.

Повреда радне обавезе
Када се ради о отказу од стране послодавца, разлози за престанак радног односа могу бити: истицање рока за који је заснован
радни однос на одређено време, када запослени напуни 65 година
живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац
и запослени не споразумеју другачије, захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година и смрт запосленог, када се
доноси решење које је декларативног карактера.
Запосленом престаје радни однос по сили закона, независно од његове воље и воље послодавца, ако је на начин прописан
споразумом утврђено да је код запосленог дошло до губитка радне способности, и то даном достављања правоснажног решења
о утврђивању губитка радне способности или ако му је одредба-
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Неки од примера повреде радне обавезе су: одавање
важних информација компаније, напуштање радног места неовлашћено, непоступање по упутствима послодавца и претпостављених, немарно и несавесно извршавање радних обавеза,
неоправдано одсуство. Правилник о раду и уговор о раду треба
да дефинишу све могуће ситуације у вези са повредом радне
обавезе, јер Закон о раду дефинише само опште случајеве, који
треба да буду разрађени и прецизно дефинисани од стране
свих организација засебно. Повреда радне дисциплине, такође,
треба да буде регулисана путем општег акта послодавца или
путем уговора о раду, за посебне ситуације. Примери повреде радне дисциплине су: долазак запосленог у алкохолисаном
стању или под дејством наркотика, физички конфликти са другим запосленима и слично.
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Пре отказа послодавац је дужан да запосленог упозори на
постојање разлога за отказ. У складу са чланом 184 Закона о раду,
отказ уговора о раду из члана 179 тач. 1, 2, 3, 5 и 6, послодавац
може дати запосленом у року од три месеца од дана сазнања за
чињенице које су основ за давање отказа, односно у року од шест
месеци од дана наступања чињеница које су основ за давање отказа.
Разлог за отказ нису, према члановима 183 и 187 Закона о
раду, ситуације када нпр. запослени не долази на посао због болести, када је запослена радница на породиљском одсуству, када
неко служи војни рок, такође, разлог није ни ако је неко од запослених у некој политичкој организацији, синдикату, није разлог ни
пол, језик, национална припадност, вероисповест, као ни деловање
у својству представника запослених.
Послодавац је обавезан да лично достави отказ о раду. Решење о престанку радног односа које не може да се достави запосленом лично у просторијама послодавца, односно на адресу
пребивалишта или боравишта запосленог, може се објавити на огласној табли послодавца и сматра се достављеним по истеку осам
дана од дана објављивања.
Враћање попуњене радне књижице и одјава са социјалног
осигурања у року од 8 дана, као и обавеза исплате неисплаћених
зарада у року од 30 дана од дана престанка радног односа, такође
су обавезе послодавца, уколико запосленом даје отказ.

Улога инспекције рада
Примену прописа о запошљавању, правима радника и безбедности на раду контролишу инспектори рада. Однедавно, инспекција рада надзире и примену прописа о заштити од злостављања
на раду (мобинга). Сваки радник има право на заштиту, без обзира
да ли је уредно пријављен или ради „на црно”, да ли је запослен код
приватника или у државној служби, да ли ради пуно радно време
или посао обавља повремено, да ли је потписао уговор о раду, уго-
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вор о делу или нешто треће, да ли је запослен на неодређено или
одређено време.
Да би инспекција могла да помогне, потребно је да фирма у
којој је радник запослен буде легална. Инспекцији се радник може
обратити ако наиђе на проблем већ при самом запошљавању, нарочито ако посумња да је жртва дискриминације, односно да је
послодавац одлучио да га не запосли због неког личног својства
које није од важности за позицију на коју је конкурисао.
Исто је и ако послодавац непосредно по пријему радника није
сачинио уговор о раду, нити радника пријавио државним фондовима за пензионо, инвалидско и здравствено осигурање. С друге
стране, ако радник већ има посао (без обзира на то да ли ради „на
црно” или не), инспекција ће реаговати ако је пријављен проблем у
некој од следећих области права радника:
•
плате и накнаде (на пример, ако послодавац исплаћује
мању плату од договорене, ако зарада касни или је не исплаћује
уопште, ако не плаћа накнаду за прековремени рад, накнаду за
превоз и сл);
•
радно време, одмор и одсуство - ако запослени ради
прековремено изнад законског максимума, или га послодавац не
пушта на годишњи одмор, треба позвати инспекцију, као и када
је реч о заштити здравља и безбедности на раду; ако радник на
градилишту нема кацигу, рукавице и другу заштитну опрему, повређен је или се разболео на радном месту, а послодавац му не дозвољава да оде на боловање, инспекција свакако мора да реагује.
Инспекција треба да реагује и ако послодавац прети раднику
да ће га отпустити приликом остваривања права на штрајк који
је организован у складу са законом. Коначно, сваки радник може
да се обрати инспекцији и ако сматра да је добио незаконит отказ. Чак и ако наиђу на неку неправилност која излази из оквира
њихове надлежности, инспектори рада морају да о томе обавесте
надлежни државни орган.
Пријава се може поднети писмено и усмено. Не постоји никакав посебан формулар за подношење писмене пријаве. Довољно је
да се на листу папира детаљно опише проблем на који се радник
жали и околности у којима је настао, наведу подаци о послодавцу,
своје име и контакт (адреса, број телефона, мејл). Пријава инспекцији рада се може поднети у месту где је седиште послодавца.
Може се послати поштом, факсом или лично однети у канцеларију
инспекције. Усмено подношење пријаве подразумева да се актуелни проблем изнесе дежурном инспектору.
Рок за подношење пријаве је 30 дана од покретања судског
спора. Ако се пријављује неко друго кршење права, нема прописаног рока за обраћање инспекцији рада. Рок за завршетак поступка
је месец дана од тренутка подношења пријаве, односно 15 дана,
ако се поступак води због пријаве незаконитог отказа. Изузетно,
рокови могу бити продужени на два месеца, уколико је инспектору потребно више времена да би утврдио чињенице, па спроводи
посебан поступак испитивања. На крају поступка инспектор доноси решење, документ у којем наводи опис ситуације, утврђене
законске преступе и списак мера које је тим поводом предузео.
Инспектор је дужан да радника писмено обавести како је поступак завршен и које су мере предузете. Током процеса подносилац
пријаве има право да се информише о томе докле се стигло у решавању предмета о коме је реч у поменутом поступку.
СМЦ
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Недостатак комуникације уништава и најбољу компанију

КРИЗА КОЈА
ПОКРЕЋЕ ЛАВИНУ
Неке кризне ситуације се могу предвидети и спречити, док се ефекат
оних које се не могу избећи, а које су и најчешће, може минимизирати,
уколико се адекватно комуницира. Што дуже криза траје, више штете
може проузроковати, те је неопходно кризом управљати на брз и
организован начин

В

ећина малих компанија сматра да се кризне ситуације
догађају искључиво великим, мултинационалним компанијама. Међутим, истина је да криза може погодити било коју организацију, без обзира на величину или
сектор, у било ком тренутку. И по неписаном правилу
- криза се догађа у моменту када је најмање очекујете. Када се
деси, догађаји се одвијају неконтролисано, по тзв. „сноубол ефекту“ (snowball). Зато су претходно планирање кризних ситуација и
припрема плана за такве случајеве примарни за сваку озбиљну
организацију. Неке кризне ситуације се могу предвидети и спречити, док се ефекат оних које се не могу избећи, а које су и најчешће, може минимизирати, уколико се адекватно комуницира.
Што дуже криза траје, више штете може проузроковати, те је неопходно кризом управљати на брз и организован начин.

Стратегија
У кризним ситуацијама врло је важно стратешки размишљати. Важно је да компанија искористи прилику за извлачење из
медијске жиже, како би јавности објаснила своју визију, намеру
и пословање. Код комуницирања у кризи, неопходно је признати
постојање кризе и преузети контролу, а не негирати ситуацију, јер
ће се она окренути против нас. Морамо деловати на време и основати кризни комуникацијски тим, те припремити кризни комуникацијски центар у којем ће новинарима на услузи бити све информације и комуникацијска технологија. Треба одмах одредити
особу која ће комуницирати с медијима.
Са друге стране, у оваквим ситуацијама неопходно је комуницирати и са радницима. Заправо, комуницирање са радницима је
најкомплекснији облик кризне комуникације. Уколико су запослени неинформисани, може доћи до разних гласина и прича. Често
се дешава да највећу штету компанији нанесу они који у њој раде и
то, углавном, из незнања. Потребно је да менаџмент створи осећај
заједничког проблема с радницима. Радници морају знати штa се
од њих очекује. Многим ће компанијама бити тешко да преживе
кризу због лошег публицитета, који ће се негативно одразити и на
финансијско пословање. Олакшавајућа околност је што људи брзо
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заборављају прошле кризне догађаје, због свакодневних негативних информација. Утицај кризе на финансијско пословање је много већи. Губитак поверења потрошача или корисника услуга неког
предузећа може имати озбиљне последице.

Интернет - најважнији саборац
У кризним ситуацијама брзина је најбитнија. С обзиром да
су традиционални медији, у првом реду штампа, сувише спори,
компаније би морале да се више окрену интернету. Порука се кроз
друштвене мреже шири брзином вируса, а канали комуницирања
су испреплетени. Оно што је некада било питање дана или недеље,
сада се дешава у року од сата или минуте. Треба реаговати на почетку кризне ситуације и правилним кризним менаџментом брзо
преусмерити комуникацију. Такође, не треба никада заборавити
да оно што је објављено на интернету, остаје заувек. Животни век
новина је један дан, тешко да ће неко тражити од телевизијске
станице да поново емитује прилог, али веб претраживачи су неумољиви.
Тања Татомировић, из компаније „Мајкрософт“, већ дуго се
бави овом проблематиком. Претходно је радила у компанији
СББ, у којој је искусила једну од највећих комуникацијских криза
у Србији, али и за Петрохемију „Панчево“, која је самим тим што
је највећи загађивач у земљи, често била у жижи јавности. После
таквих искустава, Тања сматра да компаније највише греше због
недостатка двосмерне комуникације.
„Компаније мисле да је довољно закачити неко обавештење
на веб сајт или издати саопштење и да ће криза бити превазиђена.
Не, неће. Неће ни само одржавањем прес конференције, али хоће
непрекидном интеракцијом са људима, да бисмо добили неки одговор, повратну информацију како људи размишљају, према којој
ћемо даље поступати и заједно изаћи из кризе. Ако се понашамо
као да смо ми ту сами, ако користимо интернет као огласну таблу,
онда од кризне комуникације нема ништа”, каже Тања Татомировић.
Да бисте идентификовали потенцијалну кризу морате бити
информисани о свему што се догађа у медијима. Погрешан или
непостојећи кризни менџмент, што је још чешће, може направити непоправљиву штету. При томе, потенцијална пословна штета
је само један део укупног утицаја, јер у великој мери може бити
нарушен или уништен углед компаније који је веома дуго грађен.
Како се приче обично преливају из
друштвених медија у класичне медијске канале и обрнуто, често се
надограђују, допуњују и добијају
нове димензије, што значи да потенцијална криза може јако брзо
добити крила. Због тога се ефекат
брзог ширења информација пореди
са лавином.
				
Извор: еКапија
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420
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

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЈАГОДИНЕ

Косовск а Митровиц а

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Овера преписа, потписа, рукописа
и издавање радних књижица у
Одељењу за управу - радник

Бор

ДОО „БИЗНИС ИНКУБАТОР“
19250 Мајданпек, Змај Јовина 3
тел. 030/581-333

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије; да има VII степен стручне спреме, економског смера; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова директора; најмање две године
радног искуства на пословима организације, руковођења и управљања комплексним активностима,
као и комуникативност и исказан смисао за тимски
рад; да достави Програм рада и развоја Бизнис инкубатора за период од четири године. Докази који се
прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству,
уверење да се против подносиоца пријаве не води
истрага и да није подигнута оптужница, оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству,
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, оверена фотокопија радне књижице, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, у оригиналу или у
фотокопији овереној од стране надлежног органа,
неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Лице које испуњава наведене услове може
засновати радни однос, ако га оснивач Друштва именује за директора. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Лице које је задужено за
давање обавештења о конкурсу: Мирјана Орловић,
број тел. 030/581-333, Бизнис инкубатор д.о.о. Мајданпек. Кандидати ће благовремено бити обавештени о резултату конкурса. Поднета документа се не
враћају.

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња управна,
правно-биротехничка, учитељска, економско-комерцијална школа или гимназија, 6 месеци радног стажа
и положен државни стручни испит.

Курир месне канцеларије у
Одељењу за управу - радник
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Администратор одељења
у Одељењу за заштиту и
унапређивање животне средине радник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, шумарска, грађевинска школа, 6 месеци радног стажа и положен
државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да
испуњава и услове из чл. 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. Пријава на оглас са
доказима о испуњавању услова подноси се у року од
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

Кикинда

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД - КИКИНДА
Кикинда, Семлачка 10

Јагодина

Директор

ОПШТИНСКИ ЈАВНИ
ПРАВОБРАНИЛАЦ
35230 Ћуприја
Карађорђева бб (зграда суда)

Административно-технички радник
на одређено време од 30 дана

УСЛОВИ: средња стручна спрема, да је кандидат
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
општих и посебних услова из огласа слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир.

на период од четири године
УСЛОВИ: Општи услови предвиђени Законом: држављанство РС, пунолетство, да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
минимум 6 месеци или за дело које га чини неподобним за обављање функције. Посебни услови: да је
лице стекло високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив:
дипломирани социјални радник, најмање 5 година
радног искуства у струци, подношење програма рада
за мандатни период на који се врши избор. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребним доказима подносе се на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Обука за
активно тражење
посла
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ДП „УНИВЕРЗАЛ“

38218 Лепосавић, 24. новембар бб
тел. 028/83-353

Директор
УСЛОВИ: да се против кандидата не води истрага и
да није осуђиван за кривична дела против привреде и службене дужности, да је показао успешност
на руководећим пословима. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о завршеном школовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања. Пријава са доказима
о испуњавању услова доставља се на горенаведену
адресу, са назнаком: „За управни одбор“.

К ра љ е в о

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима буџетског
инспектора
на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања, за рад у
Општинској управи Општине Врњачка
Бања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука
- економске науке, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године - економски
факултет; положен испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Републике Србије;
да је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаве се подносе
Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Извршилац на пословима
инспектора канцеларијске контроле
за рад у Одељењу за финансије, локалне
јавне приходе и привреду у Општинској
управи Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука
- економске и правне науке, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године - економски или правни факултет, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање 1 година радног
искуства у струци. Поред наведених услова потребно
је да кандидат испуњава опште услове предвиђене
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02 и 49/05), и то: да је држављанин РС,
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава друге услове предвиђене законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве се подносе Општинској
управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

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

Администрација и управа

Извршилац на управним пословима
из области примарне здравствене и
социјалне заштите

на одређено време до повратка запослене
са неплаћеног одсуства, за рад у Одељењу
за заштиту животне средине, друштвене и
комуналне делатности
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука
- правне економске науке, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - правни или економски факултет, положен испит за рад
у органима државне управе и најмање 1 година
радног искуства у струци, да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве се подносе Општинској управи Општине
Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Крушевац

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

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

Извршилац за послове накнаде за
уређивање грађевинског земљишта

ГРАД КРУШЕВАЦ
СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

искуства, положен државни стручни испит за рад у
органима државне управе и локалне самоуправе и
познавање енглеског језика.

Секретар месне заједнице

Административни и организациони
послови

37000 Крушевац, Косанчићева 6
тел. 037/441-371

на одређено време до 3 месеца

за Скупштину и њена радна тела

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл.
6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
средње образовање у четворогодишњем трајању
- гимназија, економско-трговинска школа, техничка школа, педагошка школа, хемијско-технолошка
школа, машинско-електротехничка школа, пољопривредно-техничка школа или медицинска школа и
најмање шест месеци радног искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи и друга
документа, у оригиналу или као оверене фотокопије:
диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге
рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним
књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр.
20/09), уверењу о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење полицијске управе 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 (не старије од 6 месеци), уверење основног
и вишег суда да није у току кривични поступак и да
није покренута истрага против кандидата (не старије
од 6 месеци) и фотокопију радне књижице. Лекарско
уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору
кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања.

УСЛОВИ: средња школска спрема општег или
управног смера; IV степен стручне спреме, најмање
три године радног искуства; положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и локалне самоуправе.

Ле с к о в а ц

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ
СКУПШТИНЕ
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6
ЗАПОШЉАВАЊА
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11
Закона о раднимСАЈМОВИ
односима у државним
органима,
Служба за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта
у Одељењу за уређивање, наплату и
контролу јавних прихода, на одређено
време до 12 месеци

кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
средње образовање у четворогодишњем трајању,
економска или грађевинска школа, 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, извод из матичне књиге рођених
(издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр.
20/09), уверењу о држављанству (не старије од 6
месеци), уверењу о здравственом стању, уверењу
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
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
потврде издате од послодавца као доказ о радном
искуству, у року од 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за
подношење пријава.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас поднети следећу
документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми; лекарско уверење да
кандидат поседује општу здравствену способност
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење 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 (не старије од 6 месеци); уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе и локалне самоуправе; оверена
фотокопија радне књижице. Пријаве са доказима
о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања, на адресу: Градска управа за
опште послове, Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
УРБАНИЗАМ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Израда локацијских дозвола и
информација о локацији

Виши стручни сарадник за
послове координатора за медије,
информативне делатности,
међуопштинске и међународне
сарадње

УСЛОВИ: архитектонски или грађевински факултет;
високо образовање или други степен високог образовања (специјалитичке струковне студије), једна
година радног искуства, положен стручни испит за
рад у органима државне управе и локалне самоуправе, познавање рада на рачунару. Уз пријаву на
оглас поднети следећу документацију: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; да
кандидат поседује општу здравствену способност
(лекарско уверење, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
уверење да кандидат није осуђиван на кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (не старије
од 6 месеци); уверење о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе и локалне самоуоправе; оверена фотокопија радне књижице; сертификат о познавању рада на рачунару. Пријава на
оглас са доказима о испуњавању услова подноси се
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу:
Градска управа за опште послове, Пана Ђукића 9-11,
16000 Лесковац. Непотупне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Први утисак је
најважнији –
за потребе Скупштине
града и њених
будите
радних тела
испред
свих
УСЛОВИ: висока школска
спрема, дипломирани
политиколог друштвено-политичког смера; VII степен стручне спреме, најмање три године радног
искуства; положен државни стручни испит за рад у
органима државне управе и локалне самоуправе и
познавање енглеског језика. Уз пријаву на оглас поднети следећу документацију: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стручној спреми; лекарско
уверење да кандидат поседује општу здравствену
способност (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење
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 (не старије од 6
месеци); уверење о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе и локалне самоуправе; оверену фотокопију радне књижице; уверење о
познавању енглеског језика.

Виши стручни сарадник за
послове координатора за медије,
информативне делатности,
међуопштинске и међународне
сарадње

Преквалификације
доквалификације

за потребе Скупштине града и њених
радних тела

УСЛОВИ: висока школска спрема, дипломирани
политиколог друштвено-политичког смера; VII степен стручне спреме, најмање три године радног

Обуке и субвенције
за запошљавање

Национална служба за
запошљавање

Стекните
конкурентску
предност

15.05.2013. | Број 517 |

11

Администрација и управа

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-138

Референт за грађанска стања
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије)
у трајању од најмање 4 године - правног, економског или одговарајућег друштвеног смера, најмање 3
године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит за рад у државним органима.

Референт за дечју заштиту и
породиљска одсуства
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна
спрема правног или друштвеног смера, најмање 1
година радног искуства у струци, положен стручни
испит за рад у државним органима.

Грађевински инспектор

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна
спрема грађевинског смера или друга виша стручна спрема одговарајуће области, најмање 1 година
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит за рад у државним органима.

Радник службе обезбеђења
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког смера,
регулисана војна обавеза, најмање 1 година радног
искуства.

казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично
дело које га чини наподобним за обављање послова у државном органу (уверење издаје полицијска
управа); уверење да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (уверење
издаје надлежни суд). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве предати на писарници или слати на адресу: Општинска
управа Општине Медвеђа, са назнаком: „За оглас“,
Јабланичка 48, 16240 Медвеђа. Контакт телефони:
016/891-138 и 016/891-907.

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

на одређено време до 12 месеци

Самостални сарадник за
урбанистичке послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пејзажни архитекта и најмање 2 године радног искуства у струци.

Послови информационе технологије
- IT администратор
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехнички, економски или други факултет информатичког
смера; положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 3 године радног искуства
у струци и познавање рада на рачунару.

Координатор канцеларије за развој
локалне заједнице
на одређено време до 12 месеци

ОСТАЛО: Општи услови које кандидат треба да
испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице; да
има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу; да испуњава
и друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о
завршеној стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о здравственој способности (накнадна достава по доношењу
одлуке о пријему кандидата); уверење службе за
запошљавање да је лице на евиденцији (уколико је
незапослено) и потврда о радном искуству у струци; фотокопију радне књижице; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
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на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет
друштвених наука, најмање 1 година радног искуства у струци.

Самостални извршилац на
пословима сарадње са спортским
организацијама - финансирање
спортских организација и праћење
одржавања спортских објеката
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни и други
факултет друштвених наука и најмање 1 година радног искуства у струци.

Имовинско-правни послови
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, најмање 1 година радног искуства у струци.

Инспектор канцеларијске контроле
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни или економски факултет; најмање 1 година радног искуства
у струци и познавање рада на рачунару.

Послови надзора у области
саобраћаја - саобраћајни инспектор
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша саобраћајна, виша железничка школа и најмање 2 године радног искуства у струци.
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Администратор за скупштинске
послове
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или
правног смера, гимназија и најмање 2 године радног
искуства у струци.

Администратор за канцеларијске
и аналитичко-управне послове у
области дечијег додатка
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, гимназија и најмање 1 година радног искуства у
струци.

Архивар

Портпарол за штампу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије)
у трајању од најмање 4 године - област архитектуре или грађевинарства, најмање 1 година радног
искуства у струци, положен стручни испит за рад у
државним органима.

Администратор на пословима
утврђивања обрачуна и исплате
породиљских права

Порески извршитељ

15300 Лозница, Карађорђева 2

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у
трајању од најмање 4 године, VII/1 степен стручне
спреме, дипломирани правник, најмање 1 година
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит за рад у државним органима.

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског смера и најмање 1 година радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, економска школа и најмање 1 година радног искуства
у струци.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски
факултет, филолошки факултет, факултет политичких наука, ФОН, правни и економски факултет.

Референт за урбанизам

на одређено време до 12 месеци

на одређено време до 12 месеци

Лозниц а

Референт за имовинско-правне
послове
на одређено време до 12 месеци

Администратор за послове пореске
евиденције

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или
правног смера, гимназија и најмање 2 године радног
искуства у струци.

Администратор за економскотехничке послове
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Технички секретар одељења за
планирање и изградњу
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, гимназија, техничка школа и најмање 1 година
радног искуства у струци.

Књиговођа за послове месних
заједница
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или
правног смера, гимназија и најмање 2 године радног
искуства у струци.

Портир чувар

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или
техничког смера.

Чистачица

на одређено време до 12 месеци

Курир

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити следеће дока-
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зе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о општој здравственој
способности; уверење 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; уверење да против пријављеног кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница;
доказ о радном искуству за радна места под редним
бројем 1, 2, 3, 4 и 5. Доказ о испуњености услова у
погледу опште здравствене способности кандидати
ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре
доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са потребном документацијом подносе
се начелнику Градске управе, преко писарнице Града Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Ниш

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА ОПШТИНА
ПАНТЕЛЕЈ
18000 Ниш, Гутенбергова 4а
тел. 018/201-280

Оглас објављен 01.05.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
18000 Ниш
тел. 018/504-484

Послови стратешког планирања
и контроле спровођења
стратешких планова, послови
маркетинга, промоције и стратегије
комуникације
УСЛОВИ: факултет друштвеног, природног или
техничког смера; једна година радног искуства;
знање енглеског језика; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетно лице; да има
општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву приложе
оригинале или оверене копије доказа о испуњености
свих услова из огласа, као и оверену фотокопију радне књижице и оригинал или оверену копију доказа
о радном искуству. Уверење о држављанству и уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности
не смеју бити старији од 6 месеци. Уверење о општој
здравственој способности (не старије од 6 месеци)
- кандидат ће доставити по коначности одлуке о
избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу:
Управа за грађанска стања и опште послове, Николе
Пашића 24, Ниш.

Шеф Канцеларије за сарадњу са
дијаспором
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, факултет друштвеног, природног или техничког смера; три године радног искуства; да је кандидат држављанин Републике
Србије; да је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Учесници
огласа дужни су да уз пријаву приложе оригинале
или оверене копије доказа о испуњености свих услова из огласа, као и оверену фотокопију радне књижице и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству. Уверење о држављанству и уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности не
смеју бити старији од 6 месеци. Уверење о општој
здравственој способности (не старије од 6 месеци)
- кандидат ће доставити по коначности одлуке о
избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће

се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу:
Управа за грађанска стања и опште послове, Николе
Пашића 24, Ниш.

Шеф Канцеларије за младе
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера;
знање енглеског језика; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетно лице; да има
општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву приложе
оригинале или оверене копије доказа о испуњености
свих услова из огласа. Уверење о држављанству и
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци. Уверење
о општој здравственој способности (не старије од
6 месеци) - кандидат ће доставити по коначности
одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
адресу: Управа за грађанска стања и опште послове,
Николе Пашића 24, Ниш.

Послови координације пројеката у
Канцеларији за младе
на одређено време до 9 месеци
2 извршиоца

о општој здравственој способности (не старије од
6 месеци) - кандидат ће доставити по коначности
одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
адресу: Управа за грађанска стања и опште послове,
Николе Пашића 24, Ниш.

Послови информисања

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање рада
на рачунару; да је кандидат држављанин Републике
Србије; да је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Учесници
огласа дужни су да уз пријаву приложе оригинале
или оверене копије доказа о испуњености свих услова из огласа. Уверење о држављанству и уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности не
смеју бити старија од 6 месеци. Уверење о општој
здравственој способности (не старије од 6 месеци)
- кандидат ће доставити по коначности одлуке о
избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу:
Управа за грађанска стања и опште послове, Николе
Пашића 24, Ниш.

Нови Па зар

УСЛОВИ: факултет друштвених или техничких наука; знање енглеског језика; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетно лице; да има
општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву приложе
оригинале или оверене копије доказа о испуњености
свих услова из огласа. Уверење о држављанству и
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци. Уверење
о општој здравственој способности (не старије од
6 месеци) - кандидат ће доставити по коначности
одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
адресу: Управа за грађанска стања и опште послове,
Николе Пашића 24, Ниш.

Послови израде и одржавања база
података и информатичке подршке
у Канцеларији за обележавање
прославе 1700 година Миланског
едикта
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, знање енглеског
језика; познавање рада на рачунару; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да
уз пријаву приложе оригинале или оверене копије
доказа о испуњености свих услова из огласа. Уверење о држављанству и уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци. Уверење о општој здравственој
способности (не старије од 6 месеци) - кандидат ће
доставити по коначности одлуке о избору. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: Управа за грађанска
стања и опште послове, Николе Пашића 24, Ниш.

Послови контакта са медијима
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема друштвеног смера;
познавање рада на рачунару; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетно лице; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву приложе
оригинале или оверене копије доказа о испуњености
свих услова из огласа. Уверење о држављанству и
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци. Уверење

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

Имовинско-правни послови
Послови процене утицаја
на животну средину и
административно-комунални
послови
Послови јавних набавки
2 извршиоца

Скупштински послови
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правног смера, једна година радног искуства и положен стручни
испит за рад у органима државне управе.

Послови утврђивања права на
дечији додатак
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правног смера, једна година радног искуства, положен стручни испит у органима државне управе, познавање
енглеског језика и рад на рачунару.

Послови пореског инспектора
теренске контроле
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економског
смера, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавања рада на рачунару.

Послови остваривања права на
родитељски додатак и породиљска
права
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме економског
смера, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање енглеског језика и рад на рачунару.

Послови плана и анализе, базе
података и туризма
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економског
смера, једна година радног искуства и положен
стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених у чл.
6 Закона о радним односима у државним органима
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Администрација и управа
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат мора да
испуњава и посебне горенаведене услове. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Одлука о избору пријављених кандидата
извршиће се у року од 15 дана од дана истека рока за
пријављивање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова огласа достављају се начелнику Општинске
управе Тутин. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Радно место за послове месне
канцеларије и скупштине месне
заједнице
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен, 3 године радног искуства, познавање рада на рачунару и
положен стручни испит за рад у државним органима.

Ликвидатор

на одређено време од 1 године

Нови Са д

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у области економских наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
економског смера, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН

Обука за
ОСТАЛО: Општи услови:активно
да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да поседује
тражење
општу здравствену способност,
да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најпосла дело које га чини
мање 6 месеци или за кажњиво

21300 Беочин, Светосавска 25

Имовинско - правни послови
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове за рад у државном органу: да је држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да има стручну спрему прописану систематизацијом ВСС - VII/1 степен, правног
смера; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу; најмање 1 година радног искуства; положен државни испит. Уз пријаву на
конкурс приложити: кратку радну биографију; доказ
о стеченом образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење
којим се потврђује да кандидат има општу здравствену способност за рад; доказ да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу; доказ о радном искуству; уверење о положеном
државном стручном испиту. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву
и доказе о испуњености услова конкурса слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - имовинско-правни послови“.

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
тражење посла

неподобним за обављање послова у Градској управи.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих
и посебних услова, осим доказа о општој здравственој способности и положеном стручном испиту за рад
у државним органима, подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
могу се предати лично у Градском услужном центру
или поштом, на адресу: Градска управа града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Дактилограф - оператер

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV или III степен,
6 месеци радног искуства, дактилографски курс I-а
или I-б класе и завршена обука за рад на рачунару.

Радник на обезбеђењу

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, III степен, 1 годизаштите и

на радног центри
искуства, положен
Пословни
НСЗкурс ПП
оспособљеност за руковање оружјем.

Квалификовани радник на

одржавањуИДЕЈЕ
инсталација централног
ВЕЛИКЕ
грејања и водовода
на
одређено
време од 1 године
ЗА
МАЛИ
УСЛОВИ: КВ водоинсталатер, КВ металостругар или
алатничар,
III степен, 6 месеци радног искуства.
БИЗНИС

ГОЛУБАЦ

12220 Велико Градиште, Сарајевска 2
тел. 012/662-955

Директор

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије, да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући
Национална
служба
академски,
односно стручни
назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких
за запошљавање
и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање
пет година радног искуства у струци, да поседује
организаторске способности, да није правноснажно
осуђен за кривично дело из групе кривичних дела
против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу рада, против
части и угледа, против полне слободе, против брака
и породице, против службене дужности, као и против
уставног уређења и безбедности Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: радну биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, доказ о радном искуству у струци, уверење да није осуђиван и да се против њега
не води кривични поступак за кривична дела која га
чине неподобним за обављање функције директора
Центра, програм рада Центра за мандатни период.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
подносе се на наведену адресу, у року од 15 дана
од дана објављивања, у затвореним ковертама, са
назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пословни центри
НСЗ

Радно место за послове одржавања
хардвера
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: средња стручна спрема информатичке
струке, IV степен, 6 месеци радног искуства.

Запослимо
Србију
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31330 Прибој, 12. јануар 108
тел. 033/2445-442

Сарадник за утврђивање права
дечије заштите
УСЛОВИ: виша стручна спрема, правног или економског смера, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 1 година искуства у струци. Уз
пријаву кандидат прилаже (у оригиналу или оверене фотокопије): уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, доказ о одговарајућој стручној спреми и уверење о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

П р о ку п љ е

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040

Начелник Општинске управе
Општине Прокупље

Национална служба

на мандатни период од четири године

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА

на период од 5 година

Пож аревац

ЦЕНТАР
СОЦИЈАЛНИ
Посао
сеЗАне
чека, РАД
ОПШТИНА
посао
сеГРАДИШТЕ
тражи И
ВЕЛИКО

П а н че в о

Пријепоље

План за
реализацију
вашег
бизниса

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

УСЛОВИ: Кандидат
мора испуњавати посебне услове
за запошљавање
прописане чл. 54 Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07): завршен правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и
најмање 5 година радног искуства у струци. Поред
посебних услова, кандидат мора испуњавати и опште
услове прописане чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002): да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз
пријаву приложити следећу документацију, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, извод из матичне књиге
рођених (издат после 01.03.2010.), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о положеном државном стручном испиту, доказ о радном
искуству, лекарско уверење, уверење да кандидат
није под истрагом (уверење издаје надлежни суд)
и доказ 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 (уверење издаје полицијска управа). Доказ о испуњености услова опште
здравствене способности доставља изабрани кандидат. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За оглас за начелника Општинске
управе“, на адресу: Општинска управа Општине Прокупље, Таткова 2, 18400 Прокупље.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

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

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

Администрација и управа

Шабац

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Просветни инспектор

на одређено време до повратка
привремено одсутног радника
УСЛОВИ: Послове просветног инспектора може да
обавља: дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за рад
у органима државне управе или са положеним испитом за секретара установе и који има најмање пет
година радног искуства у државним органима, органима аутономне покрајине, установи или органима
јединице локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима; лице са стеченим образовањем из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача
и стручног сарадника, са најмање пет година радног
искуства у области образовања и васпитања, као и
државним стручним испитом. Пријаву на оглас може
поднети лице које поред наведених услова испуњава
и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву на оглас доставити: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о општој здравственој способности
(доставља само изабрани кандидат), оверену копију
дипломе, уверење о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе или о положеном
правосудном испиту, односно уверење о положеном
испиту за секретара установе или уверење о положеном стручном испиту у области образовања, односно
лиценцу за наставника, васпитача или стручног
сарадника и о положеном државном испиту, доказ
о потребном радном искуству. Потребни докази се
предају у оригиналу или као оверене копије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас
достављају се на адресу: Општинска управа Општине Богатић, Мике Витомировића 1, 15350 Богатић, са
назнаком: „Пријава на оглас“.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД „ШАБАЦ“

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И
ДРУШТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање из области правне науке, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године;
положен државни стручни испит; радно искуство 3
године.

Послови експедиције поште
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен државни
стручни испит; радно искуство 6 месеци.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене у члану
6 Закона о радним односима у државном органу: да
је држављанин РС; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа, у оригиналу
или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да
кандидат није осуђиван; лекарско уверење; диплому
о стеченој стручној спреми; радну књижицу. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр. 12
или поштом препоручено, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За оглас“. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узети у разматрање.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ,
УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Послови просторног и
урбанистичког планирања

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за
које се објављује оглас може да конкурише лице које
испуњава - опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и да није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; посебне услове: VII степен
стручне спреме, завршен факултет политичких наука
или други одговарајући факултет, положен стручни
испит за рад у органима државне управе, најмање
једна година радног искуства. Посебна напомена:
под завршеним факултетом подразумева се високо
образовање на студијама другог степена, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно не подразумевају се факултети са трогодишњим студијама. Уз пријаву на оглас
кандидати подносе следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију радне књижице,
доказ о радном искуству, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, уверење да се не води истрага за
кривична дела, уверење да лице није осуђивано за
кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са
комплетном документацијом доставити у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - секретара - пријава на оглас (име
и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом
или лично на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове).

В ра њ е

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/473-142

Ваљево

Радник на административнофинансијским пословима

Обука за
Ваша
права адреса:
активно
тражење
http://www.nsz.gov.rs/
посла

на одређено време од 12 месеци

Послови евиденције непокретности

15000 Шабац, Мачванска 76

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема-дипл. економиста или економиста; 1 година радног искуства у
струци; стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидат
треба да приложи: доказ о стеченој стручној спреми;
доказ о радном искуству у струци; доказ о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење основног
суда да није под истрагом, нити је подигнута оптужница за кривично дело из надлежности основног или
вишег суда; уверење из полицијске управе да кандидат није осуђиван и фотокопију радне књижице.
Доказ о психофизичкој способности за обављање
послова на које се прима доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.

Секретар

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

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

у Служби за локална права и услуге, на
одређено време од 6 месеци

просторног и урбанистичког планирања - пријава на
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове).

Ужице

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за
које се објављује оглас може да конкурише лице које
испуњава - опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и да није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; посебне услове: VII степен
стручне спреме, завршен архитектонски факултет
или факултет за просторно планирање, положен
стручни испит за рад у органима државне управе,
најмање једна година радног искуства. Уз пријаву
на оглас кандидати подносе следећу документацију:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију
радне књижице, доказ о радном искуству, оверену
фотокопију потврде о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе, уверење да се
не води истрага за кривична дела, уверење да лице
није осуђивано за кривична дела, уверење о општој
здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове

Послови програмера и одржавање
рачунарске и телекомуникационе
опреме и послови администратора
мреже
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - електротехнички факултет, односно VII степен стручне спреме,
1 година радног искуства, положен стручни испит
и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима. Извршилац
наведен у овом огласу прима се у Општинској управи
Општине Владичин Хан у радни однос на одређено
време од 6 месеци.

Портир

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња школска спрема, са или без радног искуства и други општи услови предвиђени чл.
6 Закона о радним односима у државним органима. Извршилац наведен у овом огласу прима се у
Општинској управи Општине Владичин Хан у радни
однос на одређено време од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

15.05.2013. | Број 517 |
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Администрација и управа / Трговина и услуге

ВИП ПРОМЕТ

Вршац

WIENER STADTISCHE
ОSIGURANJE АDО

11000 Београд, Адмирала Гепрата 3
тел. 064/1178-812

21000 Нови Сад
Булевар oслобођења 133
е-mail: а.paunovic@wiener.cо.rs

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД „8. МАЈ“

Продавац

Директор

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме у било
ком занимању, са искуством у трговини. Конкурс је
отворен 15 дана, а заинтересовани кандидати се
пријављују позивањем на контакт телефон.

26340 Бела Црква, Дејана Бранкова 5
тел. 013/851-165

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште и
посебне услове. Општи услови: да је кандидат држављанин РС; да има општу здравствену способност;
да није осуђиван за кривична дела и да се против
њега не води истрага. Посебни услови предвиђени
су Законом о социјалној заштити и Статутом Центра: да је кандидат стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких
и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање 5
година радног искуства у струци; да поседује организаторске способности; кандидат за директора Центра, уз прописану конкурсну документацију, подноси
програм рада за мандатни период за који се врши
избор. Именовање се врши на период од 4 године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију; уверење о држављанству и
фотокопију личне карте; уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела и да се против њега не
води истрага, односно да није подигнута оптужница;
диплому или уверење о стеченом звању; потврду о
радном искуству; програм рада. Лекарско уверење
којим се доказује општа здравствена способност,
доставља кандидат који буде изабран по конкурсу,
пре потписивања уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом којом се доказује испуњеност
општих и посебних услова конкурса (оригинал или
оверене фотокопије) слати на горенаведену адресу.

Трговина и услуге
„ОПУС“ ДОО

11000 Београд, Струмичка 2
тел. 063/255-870

Продавац месних прерађевина
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно
радно искуство; заинтересовани кандидати могу да
се јаве на број телефона: 063/255-870.

АГЕНЦИЈА ЗА ДИЗАЈН
„СМАРТ АРТ“
21000 Нови Сад, Народног фронта 65
тел. 062/223-747
е-mail: smart.аrt@live.com

Агент продаје веб пакета
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без
обзира на занимање, пожељно искуство у маркетингу и продаји, са најмање 6 месеци радног искуства,
знање рада на рачунару. Место рада: Београд. Конкурс је отворен 60 дана. Заинтересовани кандидати пријављују се мејлом или позивањем на контакт
телефон.

на одређено време
2 извршиоца

СЗР „АУТОСТАРТ“

21000 Нови Сад
Ћирила и Методија 49
тел. 021/505-200
е-mail: sandra.bosnjacki@аutostart.cо.rs

Ауто-електричар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен, рад на дијагностичком уређају,
познавање енглеског језика - средњи ниво. Пријаве
слати на горенаведену адресу или се јавити на контакт телефон.

„KLEFFMANN“ DОО

11000 Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/3038-262, 3038-263

Теренски анкетар

већи број извршилаца
Врста радног односа: радно ангажовање по уговору
о делу у периоду од 03.06-20.07.2013. године.
Опис посла: вршење анкетирања за пројекат кукуруз, пшеница и сунцокрет.
Место рада: више места на територији Републике
Србије. Кандидати ће бити ангажовани према општини пребивалишта или најближој општини, у складу
са могућностима кандидата да путује.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, без обзира на профил/врсту школе, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије је пожељно; познавање места у
општини рада је пожељно. Кандидати који су радили
сличне послове имаће предност приликом избора;
теренски рад; послодавац сноси трошкове превоза
(аутобуске карте или рачуне за гориво). За кандидате који ће бити ангажовани послодавац организује
обавезну обуку у трајању 2-3 сата у току договореног
дана у Новом Саду и Београду и рефундира трошкове
превоза. Конкурс је отворен до 31.05.2013. године.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона, особи за контакт: Тијани
Медурић.

19320 Кладово, 22. септембар 4

Eлектричар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, образовни профил: електричар-енергетике, са две године радног
искуства и положен возачки испит за „Б“ и „Ц“ категорију; oстали услови прописани Законом о раду. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу: Библиотека „Центар за културу“
(пријава на конкурс), 22. септембар 4, 19320 Кладово.

НСЗ Позивни центар
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УСЛОВИ: изражене комуникационе, лидерске и продајне вештине; способност вођења тима, ненаметљивост, прецизност и ефикасност у послу; спремност за
рад на терену и у канцеларији; изражене продајне
вештине и вештине презентације; способност да
заинтересује купца за производ; комуникативност,
иницијатива, ентузијазам, љубазност; педантност и
ефикасност у раду; способност поштовања процедура и утврђених правила. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу или мејл адресу.

„ЛИНКС“ ДОО
ОВЛАШЋЕНИ ПАРТНЕР
КОМПАНИЈЕ
„ТЕЛЕНОР“ ДОО
31330 Прибој

Представник продаје у
продавници за пружање услуга у
телекомуникацијама
Одговорности и задужења: пружање услуге највишег
квалитета у складу са потребама корисника; Професионалан и ефикасан приступ корисницима, најбржи и најбољи начин решавања њихових потреба,
склапање уговора са новим корисницима у постпејд
сегменту и продаја припејд услуга, детаљно информисање корисника о ценама и услугама, анализе
трендова на тржишту и информација о понудама
конкуренције, књиговодствени послови у малопродаји, функционално вођење малопродајног објекта
продавнице, одговорност за постигнућа у погледу
продаје, учинка и циљева.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спреме, продајне
и комуникационе вештине, искуство у малопродаји директан контакт са купцима корисницима, вођење
књига на продајном месту, рад на рачунару (МS
Оffice), добре преговарачке способности, позитиван
став, оријентисаност на достизање постављених
циљева. Радну биографију (CV) послати на e-mail:
dzеnаncicic@gmail.com.

WIENER STADTISCHE
ОSIGURANJE

26000 Панчево, Милоша Обреновића 5а

Саветник за продају животних
осигурања
10 извршилаца - Панчево, Вршац,
Зрењанин

БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

(позив је бесплатан)
0800 300 301
16

Менаџер за продају осигурања

Ви сте прави кандидат за нас уколико испуњавате
следеће услове: имате завршену средњу, вишу или
високу школу, релевантно радно искуство у продаји
осигурања, изражене продајне и организационе способности, отворени сте за нове изазове, креативни и
флексибилни, друштвени, комуникативни и спремни
за рад у различитим ситуацијама, волите да радите у
тиму, активно користите МS Оffice.
Ваше дужности: недељно извештавање менаџера за
продају животних осигурања о раду групе, успостављање пословних контаката, увећање портфеља
осигурања, израда понуда и полиса осигурања са
пратећом документацијом, наплата премије осигурања, рад на изменама и допунама уговора о осигурању, као и обнављање уговора о осигурању, редовно посећивање клијената, упознавање са њиховим
потребама и проширење сарадње, пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.
Нудимо вам: радни однос у успешној интернационалној компанији, лидеру у пословима животних осигурања, тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и
стицање нових знања и вештина, гарантовано добру
зараду са адекватним вредновањем рада и резултата
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рада, добро организовано радно окружење, могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
Уколико сте заинтересовани пошаљите нам биографију на е-mail: а.paunovic@wiener.cо.rs, са назнаком
града за који конкуришете.

ДОО „ИТАЛПАК“

21000 Нови Сад, Пушкинова 13
е-mail: italpak@eunet.rs

Комерцијалиста
УСЛОВИ: IV-VII степен свих занимања, возачка дозвола „Б“ категорије, познавање енглеског језика средњи ниво. Пријаве слати на горенаведену мејл
адресу или се јавити на број телефона: 064/2774718.

ВАША ПРЕДНОСТ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“

25000 Сомбор, Војвођанска 33а
тел. 064/8919-013
e-mail: vasaprednost@uniqа.rs

31230 Ариље, Чачанска бб
тел. 031/894-883

Агент-администратор осигурања

Диспечер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар платног промета; банкарски техничар; учитељ и сарадник у настави; економски техничар; продаја полиса
животног осигурања, здравственог осигурања, осигурања од ризика и слично, као и административни
послови из делокруга занимања; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook);
теренски рад; пробни рад 3 месеца; рад ван радног
односа - привремени и повремени послови. Рок за
пријаву је до попуне радног места.

„KLEFFMАNN“ DОО

21000 Нови Сад, Иве Андрића 5
е-mail: str.komsija@gmail.com

Теренски анкетар

Трговац

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни
техничар за производњу биља; матурант гимназије;
економски техничар; VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани пољопривредни инжењер за производњу биља; теренски анкетар за пројекат кукуруза,
пшеница и сунцокрет у периоду од 03.06-20.07.2013.
године, теренски рад на подручју Сомбора, Апатина, Куле и Оџака; рад ван радног односа - уговор
о делу; возачка дозвола „Б“ категорије; предност
имају кандидати који су радили сличне послове и
познају место у општини рада. Рок за пријаву је до
31.05.2013. године.

УСЛОВИ: III или IV степен, трговачког смера. Пријаве на конкурс слати на горенаведену мејл адресу или
звати на број телефона: 064/2237-302.

DОО „SIMPLE MARKETING“
21000 Нови Сад, Трг републике 20/III/4
тел. 021/520-090

Оператер у call центру
4 извршиоца

УСЛОВИ: од III до VII степена, познавање немачког језика - висок ниво, познавање основне информатичке обуке (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook). Пријаве на бројеве телефона: 021/520-090,
062/8353-556.

„БЕТРАТРАНС“ ДОО
ЗА ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКУ,
ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел. 011/2109-679

Домар - возач

3 извршиоца

Грађевинарство
и индустрија
„ЈУГОДОМ“ ДОО

21000 Нови Сад, Темеринска 110
тел. 021/6624-222
е-mail: jugodom2@hotmail.com

„ДАКАР АУТО“
ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И СЕРВИС ДОО
25000 Сомбор, Филипа Кљајића бб
тел. 025/434-043
e-mail: кiaаutosombor@open.telekom.rs

Набавка резервних делова
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутомеханичар,
продавац, радно искуство 6 месеци, набавка резервних делова и организација рада, возачка дозвола „Б“
категорије, основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик почетни ниво. Достављање радних биографија на
увид. Пробни рад 1 месец. Конкурс је отворен до
24.05.2013. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Виши радиолошки техничар
Виши радиолошки техничар

на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања
УСЛОВИ: виша школска спрема, медицинска школа, занимање: виши радиолошки техничар, положен
стручни испит за звање: виши радиолошки техничар,
шест месеци радног искуства у струци. Кандидат је
дужан да уз пријаву на оглас приложи следећу документацију (фотокопије): диплому о завршеној високој/
вишој медицинској школи, занимање: виши радиолошки техничар; уверење о положеном стручном испиту
за звање: виши радиолошки техничар; кратку биографију. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу
болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др РИСТИЋ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 38
тел. 011/2122-674

Виљушкариста

на одређено време
5 извршилаца

Лекар специјалиста опште праксе

УСЛОВИ: возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве на
конкурс достављати лично на горенаведену адресу
или на горенаведену мејл адресу.

на одређено време од 12 месеци

Лекар специјалиста офталмологије
на одређено време од 12 месеци

на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро,
водоинсталатерске или столарске струке, возачки
испит „Б“ категорије. Заинтересовани кандидати CV
могу слати на e-mail: оffice@betra.cо.rs или на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Заинтересовани кандидати све информације могу добити на број телефона: 011/2100-353.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у трајању
од 3 године; смер машински, електротехнички,
грађевински, са или без радног искуства; познавање рада на рачунару; спремност за рад у сменама, укључујући и ноћни рад. Рок за доставу молби је
27.05.2013. године.

Mедицина

11000 Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/303-82-62, 303-82-63

ТР „КОМШИЈА“

за рад у Служби за производњу и
дистрибуцију воде, на одређено време до
12 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство 2 године, познавање рада
на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, знање
енглеског језика (виши ниво), стручни испит и поседовање лиценце. Пријаве слати на е-mail: dragana.
mardesic@dr-ristic.com.

„ФИНАГРО” ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари
Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција процеса производње у млекари.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог
прераде млека, најмање 12 месеци радног искуства у струци, пожељно поседовање лиценце Хасап
(HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.

Технолог производње у пекари
Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција процеса производње у пекари.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог
производње хлеба, пецива и тестенина, најмање 12
месеци радног искуства у струци, пожељно поседовање лиценце Хасап (HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да се
јаве на следеће бројеве телефона: 020/332-030
и 036/732-511 или да пошаљу пријаву на е-mail:
finagronp@ptt.rs.

ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ,
ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ
„ТОРЛАК“
11000 Београд, Војводе Степе 458
тел. 011/3976-674

Финансијски директор
УСЛОВИ: универзитетско образовање - економски
факултет државног универзитета; минимум 5 година
радног искуства на позицији финансијског директора;
познавање електронског платног промета; одлично
познавање МS Оffice пакета (Wоrd, Еxcel), као и рачуноводствених софтверских програма; одлично знање
енглеског језика; способност за тимски рад, рад под
притиском и поштовање предвиђених рокова; одличне организационе и аналитичке способности и
способност стратешког размишљања и планирања.
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити
у року од 8 дана, са назнаком: „За конкурс“.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ
на одређено време од 6 месеци, за потребе
Центра за микробиологију

за рад у Служби за здравствену заштиту
жена, деце и омладине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршена
специјализација из педијатрије и положен стручни
испит.

Доктор медицине

на одређено време до 3 месеца, за рад
у Служби за здравствену заштиту жена,
деце и омладине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, за специјалисту педијатрије - оверена фотокопија дипломе о
завршеној специјализацији из педијатрије, оверена
фотокопија дозволе за рад - лиценце, радна биографија. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве доставити поштом на наведену адресу или лично у писарницу Дома здравља
Барајево.

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, IV степен,
положен стручни испит, особа са инвалидитетом.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
доказ о утврђеном статусу особе са инвалидитетом.
Лице које буде изабрано по огласу дужно је да достави оверене фотокопије наведених докумената. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље
Пожаревац, пријава на оглас, Јована Шербановића
14, 12000 Пожаревац.

ФОКУС ЛЕНС

21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4
тел. 021/6546-991

Дефектолог-филолог, офталмолог

УСЛОВИ: VII степенодговорност
у одговарајућем занимању.
Друштвена
Пријаве слати на горенаведену адресу.

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша
медицинска школа општег смера; положен стручни
испит за вишу медицинску сестру-техничара. Кандидат уз пријаву-биографију треба да достави: оверену
фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

„БУКОВИЧКА БАЊА“
34300 Аранђеловац, Мишарска бб
тел. 034/724-186

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, положен стручни испит и
лиценца за рад.

на одређено време до 6 месеци
4 извршиоца

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа - образовни профил: медицинска
сестра, положен стручни испит и лиценца за рад.

Спремачица
Програми
приправништва –
знање у пракси

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

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.

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа.

на одређено време до 12 месеци

ентри
18

16246 Сијаринска Бања, Краља Милана 16
тел. 016/895-153

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша

Помоћни радник у кухињи

Опис послова за сва радна места: утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и организацији
и систематизацији послова Специјалне болнице за
рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас поднети следеће доказе о испуњености услова: фотокопију дипломе о
завршеној школи која се тражи огласом; фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију
извода из матичне књиге рођених; решење о упису у надлежну лекарску комору и кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас
са доказима о испуњености услова огласа (неоверене копије) и назнаком: „Пријава на оглас“, слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи
избор.

Обука за
активноШанса за
тражење
младе
посла
| Број 517 | 15.05.2013.

УСЛОВИ: Кандидат које подноси молбу, поред законом прописаних општих услова, мора да испуњава
и следеће посебне услове: завршен медицински
факултет и специјализација из грана медицине из
које Општа болница Параћин обавља делатност, са
најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите по положеном специјалистичком
испиту и радно искуство на пословима руковођења
у здравственој установи или завршен правни или
економски факултет, завршена едукација из области здравственог менаџмента, најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите и
радно искуство на пословима руковођења у здравственој установи. Уз пријаву на конкурс поднети:
радну и животну биографију, диплому о завршеном факултету или оверену фотокопију, уверење о
завршеној специјализацији или оверену фотокопију
са лиценцом за рад (оригинал или оверену фотокопију), потврду о дужини радног стажа у области
здравствене делатности након завршене специјализације, потврду о радном стажу на пословима руковођења, оверену фотокопију о завршеној едукацији
из области здравственог менаџмента (за дипломираног правника или економисту), потврду о дужини радног стажа у области здравствене делатности
након завршеног факултета и радном искуству на
пословима руковођења у здравственој установи (за
дипломираног правника или економисту), уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), оквирни план рада за време мандата,
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за обављање послова директора
здравствене установе, поседовање организационих
способности (факултативно), доказ да кандидат није
правноснажно осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за обављање функције директора Опште болнице. Пријаве се подносе у року од 15
дана од дана објављивања, са назнаком: „За конкурс
за директора“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Управни одбор
извршиће избор кандидата најкасније у року од 30
дана од дана завршетка конкурса и доставити предлог оснивачу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГЕЈЗЕР“

Физиотерапеут

или висока здравствена школа струковних студија,
Национална
положенслужба
стручни испит и лиценца за рад.
за запошљавање
спреме, завршена
Медицинска сестра

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

на период од 4 године

Национална служба
за запошљавање

ПРИОРИТЕТИ
У
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
ЗАПОШЉАВАЊУ

Виша медицинска сестра - техничар

лужба
ање

Директор

Медицинска сестра - техничар

Специјалиста педијатрије

чека,
ражи

35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

ОбукаСПЕЦИЈАЛНА
за
БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ
активно
„ГОРЊА
ТОПОНИЦА“
тражење
18202 Горња Топоница
послател. 018/4601-070

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Специјалиста физикалне медицине
и рехабилитације
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: завршена специјализација физикалне медицине и рехабилитације, три године радног искуства
у струци. Потребна документација: диплома којом се
потврђује стручна спрема; радна књижица; доказ о
радном искуству на одговарајућим пословима које се
тражи као услов за одређено радно место; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на
новом обрасцу, сходно Закону о матичним књигама,
објављеном у „Сл. гласнику РС“, бр. 20/09); уверење
о здравственом стању (не старије од 6 месеци); уверење да против лица није подигнута истарага и да
није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа, уверење издаје надлежни суд). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у општини
или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу. Додатне информације могу
се добити на број телефона: 016/895-153.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

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

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Медицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КЛАДОВО
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са
реанимацијом
Опис посла: послови специјалисте анестезије са
реанимацијом у Служби за поликлиничку делатност.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, положен специјалистички испит, лиценца за лекаре. Радно искуство: није услов; обезбеђен
смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати се на горенаведени број
телефона, електронским путем или поштом на горенаведене адресе, обраћају особи за контакт: Слађани Натошевић.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Помоћни радник за преношење и
транспорт пацијената

на одређено време до повратка запосленог
са боловања
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа.
Сваки кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију (у фотокопији): сведочанство о завршеној основној школи, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се
подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11000 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300
факс: 011/2545-270

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински
факултет, факултет завршен у апсолвентском року,
просечна оцена најмање 08,50, положен стручни
испит, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), одлично
знање енглеског језика, положен возачки испит за
„Б“ категорију.

Доктор стоматолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стоматолошки
факултет, факултет завршен у апсолвентском року,
просечна оцена најмање 08,50, положен стручни
испит, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), одлично
знање енглеског језика.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа општи смер, положен стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS
Оffice и Windows окружење), положен возачки испит
за „Б“ категорију.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверене копије
докумената, за познавање рада на рачунару - оцена са факултета или сертификат о похађању курса (за медицинску сестру оцена из средње школе),
за одлично познавање енглеског језика - оцена са
факултета или сертификат о похађању курса. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе се
предају поштом или архиви Дома здравља, соба бр.
15, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Виша медицинска сестра техничар
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - VI степен, општи смер, положен стручни испит, без обзира
на радно искуство.

2. Медицинска сестра - техничар

на одређено време, најдуже до 12 месеци
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV
степен, положен стручни испит, без обзира на радно
искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом: за радно место под бр.
1: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми - VI степен, општи смер, звање: виша медицинска сестра-техничар, уверење о положеном стручном
испиту; за радно место под бр. 2: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми - IV степен, звање:
медицинска сестра-техничар, уверење о положеном
стручном испиту. Пријаве са потребним доказима
достављају се на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-672, лок. 204

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
Законом о раду мора да испуњава и следеће услове:
завршен медицински факултет, специјализација из
гране медицине која је из делатности Дома здравља
„Смедерево“ Смедерево, најмање пет година радног
стажа по положеном специјалистичком испиту или
завршен економски или правни факултет, едукација
из области здравственог менаџмента, најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите, од којих је најмање три године радног стажа
на пословима руковођења у здравственој заштити.
Кандидат доставља следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеној
специјализацији из гране медицине која је из делатности Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, оверену фотокопију лиценце, потврду о дужини радног
стажа по положеном специјалистичком испиту, уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци), потврду суда да се против кандидата не води
судски поступак за кривична дела против здравља
људи или оверену фотокопију дипломе о завршеном економском или правном факултету, оверену
фотокопију дипломе о завршеној едукацији из области здравственог манаџмента, оверену фотокопију
лиценце, потврду о дужини радног стажа у области
здравствене заштите, уверење о држављанству РС
(не старије од шест месеци), потврду суда да се против кандидата не води судски поступак за кривична
дела против здравља људи. Уз тражену документацију доставити и кратку биографију. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Заменик директора

специјализацији из гране медицине која је из делатности Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, оверену фотокопију лиценце, потврду о дужини радног
стажа по положеном специјалистичком испиту, уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци), потврду суда да се против кандидата не води
судски поступак за кривична дела против здравља
људи или оверену фотокопију дипломе о завршеном економском или правном факултету, оверену
фотокопију дипломе о завршеној едукацији из области здравственог манаџмента, оверену фотокопију
лиценце, потврду о дужини радног стажа у области
здравствене заштите, уверење о држављанству РС
(не старије од шест месеци), потврду суда да се против кандидата не води судски поступак за кривична
дела против здравља људи. Уз тражену документацију доставити и кратку биографију. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
ДЕСПОТОВАЦ

35213 Деспотовац, Савез бораца 74

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет,
5 година радног стажа на пословима са завршеном
високом стручном спремом у области здравствене заштите, завршен правни факултет, економски
факултет, природно-математички факултет, група
хемичар, дефектолошки факултет-логопедски смер
или филозофски факултет-група за психологију са
завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента и 5 година радног стажа са завршеном
високом стручном спремом, а у области здравствене
заштите. Уз пријаву доставити: кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о завршеној школској
спреми, оригинал потврду о радном стажу у области здравствене заштите и потврду о завршеној
едукацији из области здравственог менаџмента за
нездравствени кадар. Пријаве слати на горенаведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса или лично предати радним данима у правној
служби Дома здравља, у времену од 07,00 до 14,00
часова.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
„LIČINA PHARMACY“
36300 Нови Пазар, Вељка Влаховића 1
тел. 020/316-566, 064/5437-620

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, положен стручни испит, предност
имају особе са радним искуством.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
фармацеутска школа, положен стручни испит, предност имају особе са радним искуством.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД „8. МАЈ“

на мандатни период од 4 године

26340 Бела Црква, Дејана Бранкова 5
тел. 013/851-165

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
Законом о раду мора да испуњава и следеће услове:
завршен медицински факултет, специјализација из
гране медицине која је из делатности Дома здравља
„Смедерево“ Смедерево, најмање пет година радног
стажа по положеном специјалистичком испиту или
завршен економски или правни факултет, едукација
из области здравственог менаџмента, најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите, од којих је најмање три године радног стажа
на пословима руковођења у здравственој заштити.
Кандидат доставља следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеној

Геронто-домаћица

на одређено време од 8 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште и посебне услове. Општи услови: да је држављанин РС; да
има општу здравствену способност. Посебни услови:
најмање I степен стручне спреме, завршена основна
школа, са или без радног искуства. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаву са кратком
биографијом и потребном документацијом о испуњености услова предвиђених огласом, у оригиналу или у
овереној фотокопији, слати на горенаведену адресу.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186, лок. 103

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛО ЦРНИЋЕ

Директор

Директор

на период од 4 године

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

12311 Мало Црниће, Стишка бб

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице
које поред општих услова прописаних законом
испуњава и следеће посебне услове: да је доктор
медицине или доктор медицине специјалиста из гране медицине из које Дом здравља обавља делатност
и који има најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите или доктор стоматологије или
доктор стоматологије специјалиста из гране стоматологије из које Дом здравља обавља здравствену
делатност и који има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите или дипломирани
правник са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и који има најмање 5 година
радног стажа у области здравствене заштите или
дипломирани економиста са завршеном едукацијом
из области здравственог менаџмента и који има најмање 5 година радног стажа у области здравствене
заштите или дипломирани инжењер организације
рада са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и који има најмање 5 година
радног стажа у области здравствене заштите. Директор Дома здравља Параћин именује се на период од
четири године. Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, односно положеном специјалистичком испиту,
фотокопију доказа о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, уколико је кандидат
дипломирани правник, дипломирани економиста,
дипломирани инжењер организације рада, фотокопију радне књижице, уверење вишег и основног суда
да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница. Наведени докази достављају
се у овереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса,
донети лично у писарницу Дома здравља Параћин
или послати на наведену адресу. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Виши медицински техничар инструментар
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер инструментар - VI степен стручне спреме, положен стручни
испит. Кандидат мора да поседује психофизичку и
здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад. Заинтересовани кандидати
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом,
извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа, потврду о положеном стручном испиту,
фотокопију радне књижице. Приложити фотокопије
тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса,
донети лично у писарницу Опште болнице Параћин
или послати на наведену адресу. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране.
По завршеном конкурсу предата документа се неће
враћати кандидатима.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

20

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће посебне услове: завршен
медицински или стоматолошки факултет, положен
стручни испипт и најмање пет година радног стажа
у области примарне здравствене заштите или завршен стоматолошки факултет и специјализација из
опште медицине, гинекологије и акушерства или
педијатрије и најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите или завршен стоматолошки факултет и специјализација из дечје и превентивне стоматологије или опште стоматологије и
најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или завршен правни или економски
факултет и завршена едукација из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву на
конкурс подносе се следећа документа, у оригиналу или оверене фотокопије: диплома о завршеном
факултету; уверење о положеном стручном испиту
(подносе само кандидати који су завршили медицински или стоматолошки факултет); уверење о положеном специјалистичком испиту (подносе само кандидати који имају завршену и специјализацију); доказ
о завршеној едукацији из здравственог менаџмента
(подносе само кандидати који су завршили правни
или економски факултет); потврда о дужини радног
стажа у здравственој заштити; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, као и да није осуђиван за дела која га чине
неподобним за обављање послова директора (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци). Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са кратком биографијом
и доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
конкурс за именовање директора Дома здравља“.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 12 месеци, до
повратка раднице са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, положен стручни испит. Уз биографију доставити и доказе о испуњавању услова огласа у погледу
стручне спреме и положеног стручног испита. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста рендгенолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: завршен медицински
факултет - VII/2 степен стручне спреме, положен
стручни испит, положен специјалистички испит из
радиологије. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе следећу документацију: диплому о завршеној стручној спреми; уверење о положеном специјалистичком испиту; диплому о положеном стручном
испиту; фотокопију личне карте; кратку биографију.
Како достављену документацију не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору
кандидата биће објављена на огласној табли Дома
здравља, а информације се могу добити у правноНационална
кадровској служби
Дома здравља.служба
Оглас је отворен до попуне радног
места. Пријаве се подносе на
за
запошљавање
горенаведену адресу или непосредно у канцеларији
писарнице Дома здравља Гроцка. Пријаве пристигле
мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.
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Доктор медицине

за Болницу за гинекологију и акушерство
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, са просечном оценом преко
09,00, положен стручни испит.

Доктор медицине

за Клиничко одељење за урологију
Клинике за хирургију
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, са просечном оценом преко
08,00, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних услова
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс ради пријема у радни однос“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити
обавештени.

„ЈЕЛА ДОМ“ УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
11000 Београд, Хазарска 32
тел. 062/1921-397

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра-техничар, завршена средња медицинска школа,
положен државни стручни испит. Рок за пријаву је
15 дана. Кандидати се пријављују на број телефона:
062/1921-397, Јелена Танасијевић.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац
Братства и јединства 135

Лекар опште медицине

за рад у Општој болници Пожаревац на
замени привремено одсутне запослене
због породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета, за пријемно-ургентну
службу
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан је и завршен медицински факултет
(VII степен/мастер) и положен стручни испит, што
се доказује подношењем оверене фотокопије дипломе о завршеном медицинском факултету и оверене
фотокопије уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који су радили у струци дужни су да
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар

за рад у Општој болници Пожаревац на
замени привремено одсутне запослене
због породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета, за рад на Интерном
одељењу - у коронарној јединици и
служби дијализе
2 извршиоца

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и завршена средња медицинска
школа - општи смер (IV степен) и положен стручни
испит, што се доказује подношењем оверене фотокопије дипломе о завршеној средњој медицинској
школи-општи смер и оверене фотокопије уверења
о положеном стручном испиту. Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

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

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Медицина / Пољопривреда и ветерина / Наука и образовање

Медицински техничар

на одређено време од 3 месеца, за рад у
Служби неонатологије Опште болнице
Пожаревац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и завршена средња медицинска
школа - општи или педијатријски смер (IV степен) и
положен стручни испит, што се доказује подношењем
оверене фотокопије дипломе о завршеној средњој
медицинској школи-општи или педијатријски смер и
оверене фотокопије уверења о положеном стручном
испиту. Кандидати који су радили у струци дужни су
да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Водоинсталатер

на одређено време од 3 месеца, за рад
у техничкој служби Опште болнице
Пожаревац

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан је и завршен III степен стручне спреме - водоинсталатер, што се доказује подношењем
оверене фотокопије дипломе о завршеном III степену стручне спреме за водоинсталатера.
ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести за
које радно место се кандидат пријављује, доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу болнице.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање и
Пољопривреда

ветерина

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Друштвена
одговорност

Пољочувар

6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање у трогодишњем
трајању и положен возачки испит за возача „Б“ категорије, 1 година радног искуства. Општи услови: да
је лице држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да
има прописану стручну спрему и радно искуство; да
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова
у државним органима. Уз пријаву на оглас потребно је приложити: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплому; потврду о
радном искуству; уверење суда да није под истрагом, односно да није осуђиван за поменута кривична дела. Лекарско уверење приложиће изабрани
кандидат. Пријаве са приложеном документацијом
о испуњавању сваког од наведених услова (осим
услова под тач. 6 који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос), подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, Општинској
управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, тел.
022/310-170, локал 147. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Људи су
мера успеха

Први утисак је
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
најважнији –
ЗАДРУГА „СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац, Синђелићева
48
будите
тел. 035/312-141, 311-874
испред свих
Директор

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

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар

по програму „Прва шанса 2011”, на
Обуке
и субвенције
одређено
време,
за рад у Смедереву

за запошљавање

Опис посла: рад у амбуланти, акценат на теренском
раду.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
ветеринар, теренски рад, лице до 30 година старости
- ангажовање по програму „Прва шанса 2011”. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на бројеве
телефона: 026/221-920 и 063/231-751.

Унапредите
своје
пословање
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ЖАБАРИ“ ДОО

12375 Жабари, Кнеза Милоша 36
тел. 012/250-220
е-mail: vszabari@open.telekom.rs

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

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

Бе о г ра д

Ветеринар на терену

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
ветеринар, теренски рад, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, поседовање положеног стручног
испита и лиценце за обављање ветеринарске делатности. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „СТАРИНА НОВАК“
11060 Београд, Кнез Данилова 33-37
тел. 011/3347-633

Наставник српског језика
са 27% радног времена

Наставник математике

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом

са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 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;
кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат мора да има занимање
према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012). Осим наведеног, кандидат мора да
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Наука и образовање
испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије. Кандидати
су дужни да пре доношења одлуке о избору кандидата обаве проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима код надлежне служба за
послове запошљавања. Уз пријаву доставити: радну
биографију; оверену фотокопију доказа о стручној
спреми (диплому или уверење, уколико диплома није
издата) и доказ о броју бодова из педагошких, психолошких и методичких дисциплина и професионалне
праксе; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству. Доказ о здравственој способности
(лекарско уверење) доставља се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Додатне информације могу се добити на број
телефона: 011/3347-633.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента или
наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Механика
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Теорија механизама
и машина и инжењерско цртање са
нацртном геометријом
на одређено време од 5 година

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

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

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

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

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

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ
ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Доцент за ужу научну област
Политичка теорија, политичка
историја и методологија
политичких наука
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12)
и Статутом Факултета политичких наука за избор у
звање доцента и Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету. Уз пријаву доставити:
биографију; оверен препис дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; списак
научних и стручних радова и радове.

Наставник страног језика за ужу
научну област Страни језици,
наставни предмет: Француски језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стечено високо
образовање првог степена, филолошки факултет
- студијска група француски језик и књижевност,
објављене стручне радове у одговарајућој области,
способност за наставни рад, као и да испуњавају
услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и Статутом
Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Универзитету у Београду Факултету политичких наука (пречишћен текст) за
избор у звање наставника страног језика. Уз пријаву
доставити: биографију; оверену фотокопију дипломе или копију дипломе; списак стручних радова и
радове; извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству.

Асистент за ужу научну област
Политичка теорија, политичка
историја и методологија
политичких наука, наставни
предмети: Савремена политичка
теорија, теорија политичког
поретка, проблеми и спорови у
савременој политичкој теорији и
теорија правде
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Политичка теорија, политичка
историја и методологија
политичких наука, наставни
предмети: Савремена политичка
историја и политичка култура
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских
студија или да су магистри наука са прихваћеном
темом докторске дисертације; да су претходне нивое
студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад, као и да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), Статутом и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду. Приликом избора узима
се у обзир већа просечна оцена у току студирања,
а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за
рад у настави и познавање светских језика. Уз пријаву приложити: биографију; оверен препис дипломе
стечене у земљи или решење о признавању стране
високошколске исправе о одговарајућој стручној
спреми; потврду о уписаним докторским студијама
или одлуку универзитета о прихваћеној теми док-
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торске дисертације; уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија; доказ о познавању
светских језика; списак радова и радове; извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена
или студијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању од најмање четири године
или више образовање васпитача; кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких,
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, без
обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, уверење о здравственој способности, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом - уверење о
здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
11000 Београд, Јове Илића 2
тел. 011/2467-290

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Директор

Редовни професор за ужу научну
област Етнологија - антропологија

11030 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

на период од 4 године
УСЛОВИ: образовање из чл. 8 став 2 Закона за васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад, обука
и положен испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; образовање из чл. 8 став 2
Закона за васпитача, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег
образовања; кандидати морају да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидати су
обавезни да уз пријаву доставе: биографске податке
са прегледом кретања у служби и предлог статегије
о будућем раду и правцу развоја установе за мандатни период од 4 године; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; доказ о радном стажу у области
образовања и васпитања - потврда да кандидат има
5 (10) година радног стажа у струци, са овереном
фотокопијом радне књижице; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених, нови образац (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом), не старије
од 6 месеци; доказ да није покренута истрага, нити
је подигнута оптужница (уверење из суда); доказ да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа). Пријаве на конкурс се подносе
у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-056

Наставник у звању ванредног или
редовног професора за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат медицинских наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 и ст. 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010), као и
Статутом Факултета за избор у звање ванредног или
редовног професора.

Наставник у звању ванредног
или редовног професора за ужу
научну област Теоријски и методски
приступи у превенцији и третману
поремећаја понашања
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
дефектолошких наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 и ст. 7 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010),
као и Статутом Факултета за избор у звање ванредног или редовног професора.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија, библиографија,
оверене копије диплома, извод из матичне књиге
рођених, држављанство и потврду надлежног органа
да кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се
Факултету на наведену адресу.

Пријаве са наведеном мејл адресом и доказима о
испуњавању услова конкурса подносе се Факултету
музичке уметности у Београду, а попуњени образац
2 се доставља на e-mail: kadrovska@fmu.bg.аc.rs. Све
информације могу се добити у Општој служби Факултета, а образац 2 се може преузети са сајта Факултета: www.fmu.bg.аc.rs. Неблаговремене пријаве,
пријаве без потписа, као и пријаве без потребне
документације неће се узимати у разматрање.

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

на неодређено време (унапређење)

Доцент за ужу научну област
Археологија

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1
тел. 011/3162-680

на одређено време од пет година
(реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из уже научне области за коју се бира,
способност за наставни рад. Поред општих услова,
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак
објављених радова и остала пратећа документација)
доставити на наведену адресу Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ
УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ
МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Доцент за ужу научну област
Етномузикологија, предмет:
Традиционално народно певање и
свирање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије (III степен),
одбрањена докторска дисертација по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 од
02.09.2005.).

Доцент за ужу научну област
Солфеђа и методике наставе
солфеђа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије (III степен).

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова
испуњава и посебне услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Правилником о организацији и систематизацији радних места
у Земунској гимназији (бр. 26/2010 и 26-1/2012), и
то: да је пунолетан, да има завршену основну школу, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике
Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван прибавља школа. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми и уверење о држављанству. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 011/3162-680.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента за
предмете: Психологија спорта и
Општа психологија, ужа научна
област Друштвено-хуманистичке
науке у спорту и физичком
васпитању
УСЛОВИ: Кандидати треба да ипуњавају услове из
чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању РС и да
имају завршен филозофски факултет - одељење за
психологију. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

Виши уметнички сарадник на
Катедри за гудачке инструменте
на одређено време од 5 година

Наставник за италијански језик
на одређено време од 4 године

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ
СЕЉА“

Наставник за ужу стручну област
Солфеђа и методике наставе
солфеђа
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

11561 Дудовица, Др Воје Даниловића 17
тел. 011/8186-280

Асистент за ужу научну област
Музикологија

Оглас објављен 03.04.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: професор биологије, за 80% радног времена, поништава се
у целости.

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Етномузикологија

Ваша
права адреса:

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен),
кандидат мора бити студент докторских студија.
ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Редовни професор за
Грађанскоправну научну област,
предмет: Породично право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чл. 64 став 9 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12) и чл. 105 Статута Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Наставник страног језика за
ужу научну област Страни језик,
наставни предмет: Страни језик
правне струке - енглески

поновни избор, на одређено време од 4
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
енглеског језика или VII/2 степен, академски назив
магистра из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 68 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12)
и чл. 107 став 1 тачка 3 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду (пречишћен текст).

зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
кандидат подноси: биографске податке са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе за мандатни период; оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад - лиценци);
потврду о раду у области образовања; уверење суда
да против кандидата није покренута истрага, нити
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности); оригинал или
оверен препис уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверен препис извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверен препис лекарског уверења да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци); доказ о поседовању организационих способности и остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору
(факултативно). Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на наведену адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
број телефона: 011/2631-361.

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Менаџмент
4 извршиоца

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Економија
3 извршиоца

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Менаџмент
4 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор наставника и сарадника
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за пословно-индустријски менаџмент
и Статутом Универзитета „Унион”. У пријави на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оверене копије
диплома о претходно стеченим звањима, уверење о
неосуђиваности и списак објављених радова. Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и
електронском облику, у року од 15 дана, на горенаведену адресу и мејл.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„КОЛУБАРА“

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД МИЋА
МАРКОВИЋ“

поновни избор, на одређено време од 3
године

Наставник српског језика

Професор разредне наставе

Асистент за Грађанскоправну
научну област, предмет: Грађанско
процесно право

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, наведеног
занимања, без обзира на радно искуство.

Асистент за ужу научну област
Кривично право, предмет:
Криминологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских
студија који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 08,00 или академски назив магистра наука из научне области за
коју се бира. Избор се врши у складу са чл. 72 и чл.
122 став 5 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 109 Статута Факултета
(пречишћен текст).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству) подносе
се Правном факултету, на наведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДРВО АРТ“
11000 Београд, Цара Душана 23
тел. 011/2631-361

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања: на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), а почев од 10. септембра 2005.
године или високо образовање стечено 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 за наставника средње стручне школе за подручје
рада шумарство и обрада дрвета и подручје рада
култура, уметност и јавно информисање, за педагога
и психолога, дозвола за рад (лиценца за наставника),
обука и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
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11233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8
тел. 011/8253-202

11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

на одређено време

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати испуњавају све
услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама (за наставника српског језика) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Техничкој школи „Колубара“ у
Лазаревцу. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе/сведочанства о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању држављанства Републике Србије. Пријаве, са
назнаком: „За конкурс“, подносе се на гореневедену
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

ФАКУЛТЕТ ЗА
ПОСЛОВНО-ИНДУСТРИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
11400 Младеновац, Иве Андрића 2
тел/факс: 011/8232-427
e-mail: fpi.menadzment@gmail.com

10 извршилаца

Наставник у свим наставним
звањима из уже научне области
Менаџмент
13 извршилаца

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Економија

| Број 517 | 15.05.2013.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у свим наставним
звањима из уже научне области
Економија

4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. На конкурс се
могу пријавити кандидати који поред општих услова
предвиђених Законом о раду испуњавају и посебне
услове предвиђене чл. 120 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања; да кандидат има
одговарајуће образовање (одговарајућа врста и степен стручне спреме предвиђени Законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
у основној школи); да има психичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву поднети: оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за
пријем пријава је 8 дана од дана објављивања, на
адресу школе.

Оглас објављен 24.04.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место:
наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Механика, на одређено време од 5 година, у делу УСЛОВИ, тако што уместо: завршен машински факултет - VIII степен
стручне спреме, доктор техничких наука и
други услови утврђени чл. 65 Закона о високом образовању и чл. 11.4. Статута Машинског
факултета, треба да стоји: завршен машински факултет или ПМФ - VIII степен стручне
спреме, доктор наука и други услови утврђени чл. 65 Закона о високом образовању и чл.
11.4. Статута Машинског факултета. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса достављају се на адресу: Машински факултет у Београду, Краљице Марије 16,
соба бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-640, 8723-831

Финансијско-књиговодствени
радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена економска школа и 1 година радног искуства.

Домар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник
металске, електро или дрвопрерађивачке струке.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, уверењем о
држављанству, изводом из матичне књиге рођених,
односно венчаних, дипломом о стеченој стручној
спреми, потврдом о радном искуству или уговором
о раду на тим пословима, предају се на адресу школе, а лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Податке из казнене евиденције прибавља
школа. Рок за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СПОРТСКО-КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР - ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Краља Александра I 63
тел. 011/8721-361

Спасилац - учитељ пливања
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 или IV степен стручне спреме, да кандидат поседује сертификат о стеченом звању: спасилац на води, оспособљеност I степена (у складу
са Законом о спорту и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања РС) и сертификат
о завршеном основном курсу прве помоћи (издат од
стране Завода за хитну медицинску помоћ или Црвеног крста). Предност имају кандидати са стеченим
VII/1 степеном стручне спреме (високо образовање
у трајању од најмање 4 године, звање: професор
физичког васпитања). Уз пријаву са биографијом
кандидати су дужни да приложе копије докумената
које морају бити оверене од стране надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу и не могу бити
старије од 6 месеци: оверену копију сведочанства,
дипломе или уверења о стеченом стручном образовању (VII-IV степен); сертификат о стеченом звању:
спасилац на води-оспособљеност I степена (у складу
са Законом о спорту и Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања); сертификат о завршеном основном курсу прве помоћи (издат од стране Завода за хитну медицинску помоћ или Црвеног
крста); лекарско уверење као доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за
рад (издато од стране Градског завода за спорт или
медицине рада); потврду (уверење) надлежног суда
да нису осуђивани и да нису под истрагом; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

Бор

ГИМНАЗИЈА „МИЛЕ
АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Секретар

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
68 и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11),
односно да има одговарајуће образовање, психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпи-

тања и да има држављанство Републике Србије.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да поднесу следећа документа: диплому о одговарајућем образовању и уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за
ужу научну област Индустријски
менаџмент

на одређено време, изборни период од 5
година, са непуним радним временом

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

Наставник француског језика

са 39% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор,
односно дипломирани филолог за француски језик и
књижевност. Поред општих услова прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника у стручним школама, кандидат мора да
испуњава и услове прописане Законом о основама
система образовања и васпитања: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка
3 која су сметња за рад у просвети и да има држављанство Републике Србије. Кандидат доставља
школи пријаву са назнаком радног места за које се
јавља и списком докумената које прилаже (диплома,
уверење и други доказ о стручној спреми; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; остале доказе школа прибавља по службеној
дужности). Сва документа прилажу се у оригиналу
или у овереном препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме,
докторат техничких наука у области машинства и
завршен машински факултет. Остали услови утврђени су одредбом чл. 64 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108
Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника на Универзитету у Београду. Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити
доказе о испуњености услова конкурса: биографију,
списак радова, диплому о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврду надлежног органа о непостојању сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом
образовању (казнена евиденција МУП-а) - документа
у оригиналу или у овереном препису и не старија од
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању услова, достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.

Ч ач а к

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/222-321

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

Наставник за ужу стручну област
Енглески језик

19300 Неготин
тел. 019/542-635

на одређено време од пет година

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање
предвиђено чл. 8 став 2 и 3 и чл. 59 став 3 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има
дозволу за рад васпитача или стручног сарадника
сходно чл. 59 став 3 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања; положен испит за директора установе; најмање пет (десет) година рада на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да поседује стручне и организационе способности. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); оверен препис дипломе о стручној спреми; оверен препис уверења о положеном стручном
испиту; потврду о радном искуству; преглед кретања
у служби - CV кандидата са планом рада за време
мандата. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља
установа, а лекарско уверење се доставља пре склапања уговора о раду. Рок за пријављивање је осам
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и на број телефона: 019/542-635.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном
занимању, објављени стручни радови у наведеној
области, способност за наставни рад. Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и Правилником о систематизацији послова Високе школе техничких струковних студија Чачак. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, списак научних и стручних радова,
радови, доказ о стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству подносе
се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Кандидати који су раније учествовали на конкурсу и чији
се подаци или документација налазе у школи подносе: пријаву, биографију и евентуалне нове податке
(радове и др.) са доказима. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

АГРОНОМСКИ
ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор биолошких наука, доктор наука-биолошке науке. Остали
услови за избор у звање наставника утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010 и 93/2012), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета. Кандидат мора да испуњава општи
предуслов у погледу неосуђиваности, утврђен чл.
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62 ст. 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010 и 93/2012) и дужан је да уз пријаву
на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног
органа. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов неће се узети у разматрање. Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, оверена фотокопија дипломе
о одговарајућој стручној спреми, доказ надлежног
органа о неосуђиваности, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству - подносе се
на адресу Факултета. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРАЧИЋИ“
32232 Горачићи

Наставник техничкоинформатичког образовања

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове прописане законом за наставника и стручног сарадника
у основној школи; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - лекарско уверење; доказ да
није осуђиван за кривична дела прописана законом
(прибавља школа); уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Потребна документа послати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ“
Прилике
тел. 032/5462-106, 065/8367-000
e-mail: оsprilike@open.telekom.rs
www.оsprilike.znanje.info

Професор математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
математике.

Професор француског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
француског језика и књижевности.

Професор музичке културе
са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
музичке културе.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Предвиђен је рад пре
подне, исхрана није организована, а превоз се плаћа
у висини аутобуске карте. Провера радних способности није предвиђена, а кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120-122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 од 03.09.2009).

35230 Ћуприја, Брегалничка бб
тел. 035/472-163

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

Директор

Наставник српског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању,
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, држављанство Републике Србије, дозвола за рад (лиценца), положен испит
за директора, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, најмање пет година рада у установи
након стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде изабрано и лице које има одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача,
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања.
Директор се бира на период од четири године. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву доставити: доказ о држављанству Републике Србије, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, уверење суда
да се против кандидата не води истрага нити је подигнут оптужни акт из његове надлежности, лекарско
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом, потврду о радном
стажу у установи на пословима васпитања и образовања, радну биографију. Уверења не смеју бити
старија од 6 месеци. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Одлука о избору биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријем
пријава на конкурс. Ближе инфорамције о конкурсу
могу се добити код секретара и на број телефона:
035/472-163.

на период од 4 године

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, кандидат мора да испуњава и остале услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и Законом о изменама и
допунама Закона о основама система образовања и
васпитања, као и да има одговарајућу стручну спрему, прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Пријава на конкурс треба да садржи:
краћу биографију, доказ о стручној спреми (оверена
копија), извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа по службеној дужности, а доказ о
здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати.

ПОНОВО ОБЈАВЉУЈЕ
ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА“
35215 Стењевац
тел. 035/8633-009

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање за наставника или
стручног сарадника - на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању,
почев од 10. септембра 2005. године и на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или наставника и васпитача
са завршеним студијама у трјању од три године или
вишим образовањем; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање
држављанства Републике Србије; дозвола за рад
(лиценца); најмање 5 или 10 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидат прилаже: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис/фотокопију документа о положеном стручном, односно испиту за лиценцу, уверење - потврду
да се не води кривични и истражни поступак, потврду о радном искуству, лекарско уверење (подноси се
пре закључења уговора о раду), преглед кретања у
служби са биографским подацима. Наведена документа не могу бити старија од шест месеци. Заинтересована лица пријаве на конкурс могу лично да
доставе сваког радног дана, у времену од 08,00 до
14,00 часова, у секретаријату школе или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора школе“.
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Кикинда

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

23300 Кикинда, Светозара Милетића 16

Наставник музичке културе приправник

на одређено време од годину дана, за 57%
радног времена

УСЛОВИ: високо образовање у наведеном занимању
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године или више образовање.
Занимање се одређује у складу са одредбама чл. 3
тач. 5 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидат испуњеност услова доказује: дипломом о завршеном факултету (оверена фотокопија); уверењем о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија); изводом
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
ЗАПОШЉАВАЊА
фотокопија); уверењем о здравственој способности
за рад у школи (по одлуци о пријему прибавља кандидат); уверењем да није осуђиван за кривична дела
утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона основама система образовања и васпитања (прибавља школа по
службеној дужности). Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања, на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Обука за
САЈМОВИ
активно
тражење
посла
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: завршен економски факултет - VII/1 степен стручне спреме, звање: дипломирани економиста, односно дипломирани економиста првог степена
академских студија са укупно 240 ЕСПБ; да кандидат
има држављанство Републике Србије; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс доставити у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за службеника за јавне набавке“.
Уз молбу на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним студијама,
економски факултет - VII/1 степен стручне спреме,
звање: дипломирани економиста, односно дипломирани економиста првог степена академских студија
са укупно 240 ЕСПБ, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Уверење о здравственој способности кандидат
ће доставити по доношењу одлуке о избору. Ближе
информације могу се добити код секретара установе
и на горенаведени број телефона.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЈЕЗЕРО“
23300 Кикинда, Бранка Вујина бб
тел. 0230/424-200
е-mail: jezero@kikinda.оrg.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има високу или вишу стручну спрему правног
или економског смера, физичке културе, техничких
наука и организације рада; да има најмање 3 године радног искуства. Поред доказа о горенаведеном
потребно је доставити и: уверење о држављанству,
уверење надлежног суда да против лица није отворена истрага, нити подигнута оптужница, уверење
полицијске управе да лице није осуђивано. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и некомплетне пријаве
неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана.

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ
ЦЕНТАР „ЧОКА“
23320 Чока, Маршала Тита 2

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

К ра г у ј е в а ц

23300 Кикинда, Светосавска 55
тел. 0230/22-275, 401-650

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Наставник електротехничке групе
предмета

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

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике,
дипломирани електротехнички инжењер, дипломирани инжењер електронике, професор електротехнике, дипломирани инжењер електротехнике и
рачунарства. Кандидати морају имати одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и
44/10), 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. Кандидати који се пријављују на
конкурс морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да, адекватно
радном месту и условима за радно место, доставе и
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 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); доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду); фотокопију радне књижице; ако кандидат ради у другој
школи, потврду о проценту радног времена у тој
школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ“
24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

Секретар - приправник

Директор Центра

на одређено време од 1 године, ради
обављања приправничког стажа

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, висока или виша школа и врста школске спреме у складу са делатностима КОЦ-а; најмање 3 године радног
искуства у сличним делатностима; да кандидат није
осуђиван за кривична дела против привреде и злоупотребе службене дужности; да познаје језике који
су у службеној употреби у општини. Уз молбу кандидат је дужан да уз кратку биографију поднесе и следеће доказе: лекарско уверење (уколико није у радном односу); оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију радне књижице, потврду или уверење
да није осуђиван за кривична дела против привреде
и злоупотребе службене дужности, писмену изјаву
о познавању језика који су у службеној употреби у
општини Чока и да приложи програм рада и развоја
установе. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Комплетиране пријаве доставити на горенаведену адресу установе, са назнаком: „Конкурсној
комисији за избор и именовање директора КОЦ-а“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири
године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Посебне вештине
и знања: познавање рада на рачунару и дактилографије, активно знање српског и мађарског језика
и писма. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству (фотокопија); извод из матичне књиге рођених (фотокопија). Лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду. Извод
из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаву са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс - секретар-приправник“.

на мандатни период од 4 године

Наставник српског језика
за 27% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (уверење прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа) и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву са биографским подацима кандидат треба да достави: 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 и фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа неће се
узимати у разматрање. Додатне информације могу се
добити код секретара школе или на број телефона:
034/302-136. Пријаве слати поштом на горенаведену
адресу школе.

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

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Дириговање
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната уметничка дела. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08
и 44/2010), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(бр. 138 од 25.01.2011) - (www.kg.аc.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, бр.
01-3626/1 од 28.10.2011. године (www.filum.kg.аc.
rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и
61/2005), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, од 04.05.2009. године и
Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр.
659/07 од 27.09.2012. године и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Унутрашња
архитектура и индустријски дизајн
(Конструктивни склопови и детаљи
као део архитектонске ликовности)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната уметничка дела. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08
и 44/2010), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(бр. 138 од 25.01.2011) - (www.kg.аc.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, бр.
01-3626/1 од 28.10.2011. године (www.filum.kg.аc.
rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и
61/2005), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, од 04.05.2009. године и
Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр.
659/07 од 27.09.2012. године и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Кандидат је у обавези да поднесе најмање десет самосталних радова
из уже уметничке области за коју конкурише.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена копија
дипломе; оверена копија извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал);
потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чл. 62 став 3 Закона о високом образовању (оверена копија); мишљење студената формирано на
основу анкете (за кандидате који имају педагошко
искуство у звању доцента у високошколској установи); за кандидате који се први пут бирају у звање
доцента предвиђено је приступно предавање. 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.

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

Сарадник у звање асистента за
ужу теоријско-уметничку област
Музичка теорија
на одређено време 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат студент докторских академских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 и
који показује смисао и способност за наставни рад
и који познаје један од светских језика. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс;
биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена копија дипломе; уверење да
је кандидат студент докторских студија; оверена
копија извода из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (оригинал); потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чл. 62 став 3 Закона
о високом образовању (оверена копија); мишљење
студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство на 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 8
дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ДУГА“

34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 178
тел. 034/701-870

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове из чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, тј. да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.
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 васпитача или стручног сарадника, да има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 5 година рада у
установи, након стеченог одговарајућег образовања
или образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, тј. високо образовање на студијама првог степена за васпитача
који је стекао високо образовање на судијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање за васпитача, дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање
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десет година рада предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања и да испуњава услове из чл.
120 ст. 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом,
држављанство Републике Србије, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: кратку биографију;
оверену копију дипломе о стеченом образовању;
оверену копију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о радном
искуству са подацима о пословима које је обављао;
оригинал уверења да није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених и оверену копију личне карте. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, односно ступања на дужност, а уверење
о неосуђиваности прибавља установа по службеној
дужности, пре доношења одлуке о избору кандидата.
Пријаве на конкурс, са назнаком: „Конкурс за избор
директора“, слати поштом на горенаведену адресу
или предати лично у управи установе, сваког радног
дана, у времену од 07,00 до 14,00 часова. Изабрани
кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит
за директора ради стицања лиценце за директора на
начин и у роковима које пропише министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама система образовања
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/356-834, 069/659-024
e-mail: dositejevakg@gmail.com

успехом најмање осам на основним студијама и други услови прописани Законом, Статутом и другим
актима Факултета. Кандидати уз пријаву достављају
доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о
испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чл. 62 став 3 Закона о високом
образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у
Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену
адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

Крушевац

СРЕДЊА ШКОЛА

37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање:
дипломирани економиста-мастер или дипломирани
економиста - VII степен стручне спреме (завршене
основне студије у трајању од најмање четири године); да има психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије; радно искуство
на пословима шефа рачуноводства од најмање 3
године. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе или уверења); уверење
о држављанству; доказ (потврду) о радном искуству.
Пријаве са пратећом документацијом слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана. Ближе информације могу се добити на број телефона: 037/788-369.

МАШИНСКО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/427-508

PR менаџер школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста; познавање функционисања медија
и добри медијски контакти; одличне презентацијске
и комуникацијске способности; поседовање возачке
дозволе „Б“ категорије и одлично познавање рада на
рачунару. Предност имају лица до 30 година старости; креирање и спровођење PR стратегије за потребе школе; учествовање у формирању медијске
и маркетиншке стратегије школе. Заинтересовани
кандидати треба да се јаве лицу за контакт: Бојану
Анђелковићу, на број тел. 069/659-024. Кандидати
могу слати пријаве и на e-mail: dositejevakg@gmail.
com. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

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

Сарадник у настави за ужу
научну област Општа економија
и привредни развој, наставни
предмет: Менаџмент у спољној
трговини и основи међународне
трговине
на одређено време 1 година

Сарадник у настави за ужу
научну област Општа економија
и привредни развој, наставни
предмет: Међународни економски
односи

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом образовању,
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године), за наставника средње
стручне школе, педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву приложити: доказ о
држављанству (извод из матичне књиге рођених или
уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном
искуству; преглед кретања у служби са биографским
подацима (није обавезно); доказе о својим стручним
и организационим способностима (није обавезно).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија одговарајуће научне области који
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам, односно дипломирани
економиста по прописима који су важили пре Закона о високом образовању из 2005. године, са оштим
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Наука и образовање

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

Професор грађанског васпитања

за 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка са функције)
УСЛОВИ: завршена одговарајућа школа према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим
стручним школама, односно лице које испуњава
услове за наставника одговарајуће стручне школе;
да испуњава услове за стручног сарадника стручне
школе: школског педагога или школског психолога,
односно андрагога; дипломирани етнолог; етнологантрополог; професор одбране и заштите. Наведена
лица могу да изводе наставу ако су похађала један
или више од следећих програма обуке за наставника грађанског васпитања: Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће
комуникације; Активна настава/учење; Едукација
за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког
мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање детета;
Здраво да сте.

Професор устава и права грађана

за 5% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана (до повратка са функције)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ДЕЧИЈА РАДОСТ“

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И
ДИЗАЈН - ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/251-040

16230 Лебане, Цара Душана 68

Сестра за превентивну здравствену
заштиту
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег или педијатријског смера;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање
држављанства Републике Србије; положен стручни
испит. Потребна документација: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопија
дипломе о стеченом образовању; оверена фотокопија уверења или потврде о положеном стручном
испиту. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Доказ о здравственој способности подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Пријаве слати поштом или лично на адресу установе. Ближе информације на број
телефона: 016/843-767.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна
докумантација: молба, извод из матичне књиге рођених (венчаних у случају промена презимена), уверење о држављанству, оверена копија одговарајуће
дипломе. У пријави на конкурс обавезно назначити
да ли је и када кандидат извршио претходну провере
психофизичких способности (проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака).

Ле с к о в а ц

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“
16215 Црна Трава

Оглас објављен 17.04.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места:
• наставник математике;
• наставник српског језика, на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства, са 22% радног времена, за рад у ИО
Састав Река;
• наставник српског језика, на одређено време
до 31.08.2013. године, са 27,5% радног времена, за рад у ИО Састав Река.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

за 100% радног времена (18 часова
недељне норме), на одређено време
преко 60 дана, до повратка запослене са
функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) и да поседује једно од стручних
звања предвиђених Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама: професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор југословенске књижевности
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика;
професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор
југословенске књижевности и српског језика. Поред
наведених услова, кандидат треба да испуњава и
услове утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном
документацијом пријавили на конкурс, и који уђу у
ужи избор, врши Национална служба за запошљавање у Лесковцу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба
ОСНОВНА ШКОЛА
РАДИЧЕВИЋ“
за запошљавање „БРАНКО
16253 Брестовац, Вука Караџића 1

УСЛОВИ: завршена одговарајућа школа према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим
стручним школама, односно дипломирани правник;
професор социологије, односно дипломирани социолог; дипломирани политиколог, наставни смер;
дипломирани политиколог, смер међународно-политички.

Наставник српског језика

тел. 016/782-206

Наставник енглеског језика као
обавезног предмета у првом
циклусу основног образовања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже до
31.08.2013. године, за рад у издвојеним
одељењима школе у Липовици и Д.
Бријању, са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству); извод из матичне књиге рођених;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Лекарско уверење о
психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела
прибавља школа по службеној дужности. У поступку
одлучивања о избору наставника директор школе
вршиће ужи избор кандидата које упућује на проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, пре доношења коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О
месту и датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока за подношење пријава. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на број телефона:
016/782-206.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3
тел. 016/846-292

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

Наставник техничког и
САЈМОВИ
информатичког образовања
са 60% радног времена, на одређено
ЗАПОШЉАВАЊА
време до повратка радника са функције
Наставник физике

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

НАЈКРАЋИНаставник
ПУТ домаћинства
са 20% радног времена, на одређено
ДО ПОСЛА
време, а најдуже до 31.08.2013. године
Библиотекар медијатор

са 80% радног времена, на одређено

време,
а најдуже до 31.08.2013. године
Национална
служба
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са
за запошљавање
Правилником о врсти стручне спреме наставника

Обуке и
за запош

и стручних сарадника; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити: уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
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Обуке и субвенције (за запошљавање)
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Наука и образовање
извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности се подноси пре закључивања
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа. У току поступка одлучивања о избору кандидата надлежна Национална служба за запошљавање
врши проверу психофизичких способности кандидата, применом стандардизованих поступака. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ“
16000 Лесковац
тел. 016/255-366

Медицинска сестра за превентивну
заштиту
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има
завршену средњу медицинску школу општег или
педијатријског смера, односно IV степен стручне
спреме, медицинске струке; положен стручни испит;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена 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 на конкурс приложити: краћу биографију (CV); уверење о држављанству; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; 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 о
раду. 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. За ближе информације
о конкурсу обратити се правној служби, на број телефона: 016/255-366.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16253 Брестовац

Оглас објављен 17.04.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости, за
радно место: наставник енглеског језика, на
одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
за рад у издвојеном одељењу школе у Липовици и Доњем Бријању, са 70% радног времена.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Спремач(ица)

са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у селу Дрћевац
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове из Закона о раду и посебне услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилника о
организацији и систематизацији радних места у ОШ
„Бора Станковић“ Богојевце - I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву са кратком
биографијом приложити: CV, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверен препис/фотокопија). Оверене копије поднетих доказа уз пријаву не
смеју бити старије од 6 месеци. Потврду да лице није
осуђивано прибавља школа по службеној дужности
од надлежне полицијске управе. Лекарско уверење
подноси се пре закључења уговора о раду, и то од
стране кандидата који је примљен по конкурсу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се
могу поднети лично или на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за спремача“.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16253 Брестовац
тел. 016/782-206

Наставник историје

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ“
16000 Лесковац
тел. 016/255-366

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има
високо, односно више образовање у складу са чл. 8
и 120 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује лиценцу, односно
положен стручни испит и да испуњава остале услове за васпитача, педагога, психолога или другог
стручног сарадника; положен испит за директора;
да поседује стручне и организационе способности;
најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања за педагога, психолога и другог
стручног сарадника, односно 10 година за васпитаче.
Директор се бира на период од 4 године. Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу; преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и организационим
способностима; уверење да се против кандидата
не води истрага и да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ о неосуђиваности прибавља установа). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. За ближе информације о конкурсу обратити се правној служби, на број телефона:
016/255-366.
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на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник”, бр. 11/2012); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Евсопским системом
преноса бодова. Лекарско уверење о психофизичкој
способности за рад са децом кандидат прилаже пре
закључења уговора о раду, док уверење из казнене
евиденције прибавља школа по службеној дужности.
У поступку одлучивања о избору наставника директор школе вршиће ужи избор кандидата које упућује
на проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, пре доношења коначне одлуке
о избору. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати
ће бити обавештени по истеку рока за подношење
пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на
конкурс слати на адресу школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 016/782-206.
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 10
тел. 015/471-923, 471-167
е-mail: оsbrankora@open.telekom.rs

Домар
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; III степен стручне спреме, квалификовани радник; IV и V степен
стручне спреме, машинског, електро, грађевинског
и дрвопрерађивачког смера. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да доставе потврде да имају одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе о
стеченој стручној спреми); да су држављани РС (уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија). Кандидат који испуњава
све услове конкурса дужан је да достави потврду да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, пре закључења уговора
о раду. Школа проверава да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити за остала кривична дела прописана законом. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања, поштом (препоручено) или лично
у просторијама школе, сваког радног дана, до 13,00
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОШ „ПЕТАР ВРАГОЛИЋ“
15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник хемије

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка радника са боловања,
за рад у матичној школи у Љубовији и
издвојеном одељењу Горња Трешњица

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена, на одређено
време, а најдуже до краја школске
2012/2013. године, за рад у матичној
школи у Љубовији

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Доња Оровица
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
смера, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; да
кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да имају психофизичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Пријаве са доказима о
испуњавању услова послати на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Ниш

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

Наставник хемије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012)
- доказ доставити уз пријаву на оглас, оверена фотокопија; држављанство Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на оглас, оверена фотокопија);
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (доказ доставити приликом
закључења уговора о раду); извод из матичне књиге рођених (доказ доставити уз пријаву на оглас);
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
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Наука и образовање
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Нови Па зар

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Ложач-руковалaц парних котлова
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, са најмање
5 година радног искуства на пословима ложача. У радни однос може да буде примљено лице под условима
прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање, психичку, физичку и здраствену способност, да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити
следећу документацију: доказ о струној спреми (диплома), извод из матичне књиге рођених, радну књижицу,
уверење о држављанству. Уверење да кндидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско
уверење кандидат прилаже пре закључивања уговор о
раду. Пријаве са потпуном документацијом доставити
на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Косанчићева бб
тел. 020/332-980

Наставник практичне наставе виша гинеколошко-акушерска
сестра

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

Наставник практичне наставе козметологија, естетска нега

на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања - боловања
ради неге детета

Наставник морфологије

за 5% радног времена, на одређено време

Наставник фиксне протетике

за 30% радног времена, на одређено време

Наставник парцијалне протезе

за 10% радног времена, на одређено време

Наставник тоталне протезе

за 15% радног времена, на одређено време

Наставник теорије зуботехничког
материјала

за 20% радног времена, на одређено време

Наставник ортодонских апарата

за 10% радног времена, на одређено време

Наставник инфектологије

за 40% радног времена, на одређено време

Наставник хематологије са
трансфузиологијом

за 20% радног времена, на одређено време

Наставник микробиологије и
паразитологије са епидемиологијом

за 20% радног времена, на одређено време

Наставник кинезиологије

за 15% радног времена, на одређено време

Наставник физикалне терапије

за 15% радног времена, на одређено време

Наставник физикалне медицине

за 10% радног времена, на одређено време

Наставник специјалне
рехабилитације

за 10% радног времена, на одређено време

Наставник неуропсихијатрије са
негом

за 20% радног времена, на одређено време

Наставник дечије неуропсихијатрије
за 10% радног времена, на одређено време

Наставник дечије хирургије

за 10% радног времена, на одређено време

Наставник хирургије са негом

за 40% радног времена, на одређено време

здравствену способност за рад са децом; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које се изриче безусловна казна затвора у
трајању од 6 месеци или да није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело против достојанства личности и морала - установа ће од надлежног
органа прибавити службеним путем доказ, за сваког
кандидата појединачно. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс слати поштом на горенаведену адресу.

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

Конкурс објављен 24.04.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се и мења за радно место: службеник за јавне набавке, у делу
који се односи на проценат радног ангажовања, и гласи: службеник за јавне набавке, на
неодређено време (финансирање из сопствених средстава школе), са 30% радног времена
- 1 извршилац.

Наставник гинекологије са негом

за 20% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у
настави у стручним школама и да испуњава услове
услове из чл. 120 и 121 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или
да није правоснажном пресудом осуђен за кривично
дело против достојанства личности и морала; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о психичкој и физичкој способности за
рад са ученицима, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да кандидат није
под истрагом, уверење о неосуђиваности (добија се
у полицијској управи). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Нови Са д

ОПШТИНА СРБОБРАН
УСТАНОВА ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“
21480 Србобран, Јована Поповића 9
тел. 021/730-161, 730-145
е-mail: radost@stcable.net

Директор предшколске установе
на четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има држављанство Републике Србије; високо
образовање; положен стручни испит и да испуњава остале услове за васпитача, педагога, психолога
или другог стручног сарадника; да поседује стручне
и организационе способности; најмање пет година
радног стажа у области образовања и васпитања; да
код њега не постоје законске сметње за избор. За
директора може да буде изабран и васпитач који уз
испуњеност осталих горенаведених услова има више
образовање, положен стручни испит и најмање десет
година стажа у области образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс приложити: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са
биографским подацима; доказе о својим стручним и
организационим способностима; потврду надлежне
здравствене установе да има психичку, физичку и

УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Стручни сарадник за област
Музичке уметности, ужа област
Клавир
на одређено време 4 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област клавир. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010, 93/2012) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању и Статут Академије уметности налазе се на
сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs,
у секцији „наставници-конкурси“). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
о некажњавању прибављено од суда (не старије
од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана
биометријска лична карта), попуњен образац биографских података (образац 2Б) који се налази на
сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs
у секцији „наставници-конкурс“), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о
испуњавању услова радног места у складу са Статутом Академије уметности у Новом Саду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената
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Наука и образовање

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Јавноправну,
наставни предмет: Уставно право
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни
факултет са VIII степеном стручне спреме, доктор правних наука. Услови за избор предвиђени су
Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета,
Правилником и ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом
Факултета и Правилником о систематизацији радних
места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факултету, диплому или уверење о научном степену доктора правних наука (оригинал или оверену
фотокопију), списак својих научних радова и по један
примерак тих радова. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ОШ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
21411 Бегеч, Краља Петра I 36
тел/факс: 021/898-009
е-mail: begso@open.telekom.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника у основној
школи општег типа, школског педагога или школског
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту за наставника или стручног сарадника, уверење надлежног суда да се против кандидата не води истрага, истражне радње или да није
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гони по службеној дужности,
потврду о радном стажу у области образовања и
васпитања, радну биографију. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс подносе се у секретаријату школе поштом-препорученом пошиљком, на горенаведену адресу.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21237 Госпођинци
Бранка Радичевића 56
тел. 021/837-274

на одређено време 3 месеца

Професор информатике

Директор

на одређено време 3 месеца

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено
на студијама другог степена - дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника у основној школи
општег типа, школског педагога или школског психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); положен
испит за директора школе; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне
књиге рођених или уверење о државланству, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе
о својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела и дискриминаторно понашања школа
ће прибавити по службеној дужности. Доказ о положеном испиту за директора школе се не прилаже, јер
министар још није донео правилник о полагању испита за директора школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
документацијом и прилозима достављају се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И
МЕТОДИЈЕ“

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
е-mail: оffice@оssvkiriloimetodije.rs

Професор хемије

на одређено време 3 месеца

Професор српског језика
на одређено време 3 месеца

Професор историје

на одређено време 3 месеца

Информисаност
сигурност
самопоуздање
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на одређено време 3 месеца

Професор енглеског језика
Наставник техничког образовања
на одређено време 3 месеца

Професор музичке културе
на одређено време 3 месеца

Професор ликовне културе
на одређено време 3 месеца
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ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Конкурс објављен 10.04.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: сарадник у
настави за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Квалитет, ефективност и логистика, исправља се у условима, тако што уместо: „услови прописани чл. 70 Закона о високом
образовању”, треба да стоји: „услови прописани чл. 71 Закона о високом образовању”.

П а н че в о

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ“
Ковачица, Др Јанка Булика бб
тел. 013/662-122

Педагог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године (дипломирани педагог); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс приложити: доказ о траженом образовању (фотокопија дипломе), уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија). Доказ
из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса, са назнаком: „За конкурс“, слати на
горенаведену адресу.

на одређено време до повратка
привремено одсутне наставнице

Професор географије

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема у наведеном занимању. Предност имају особе са могућношћу предавања и компатибилних предмета. Пријаве слати
искључиво на горенаведену адресу школе или мејл.

Наставник математике

на одређено време 3 месеца

Обука за активно
тражење посла

на одређено време 3 месеца

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380

на одређено време 3 месеца

Професор биологије

Професор физике

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

Професор математике

Национална служба за
запошљавање

Професор физичког васпитања

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и
рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике
и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер
професор информатике и математике, дипломирани
професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике мастер (са изборним предметом: Основи геометрије),
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дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемије
- математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије
- математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и
физике, односно математике и информатике. Општи
услови прописани су одредбама чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком:
„За конкурс“. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге држављана
(не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Пирот

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
БАБУШНИЦА
18330 Бабушница
Омладинских бригада бб
тел. 010/385-026

Оглас објављен 01.05.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се у погледу потребне документације за пријављивање на конкурс и треба да стоји: Уз пријаву на конкурс
са биографским подацима приложити: доказ
о одговарајућем високом образовању (диплому или уверење, односно оверену фотокопију
дипломе - уверења), доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не
старије од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија), фотокопију радне књижице.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Пож аревац

18300 Пирот, Српских владара 111

1. Професор енглеског језика

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

за 4 часа

2. Професор енглеског језика

за 18 часова, на одређено време до
повратка раднице са боловања, за рад у
матичној школи и истуреним одељењима
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове у погледу врсте стручне спреме: професор одговарајућег страног језика, професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања
и васпитања могу да изводе и: професор одговарајућег страног језика, професор разредне наставе, дипломирани филолог, дипломирани школски
педагог или школски психолог, дипломирани педагог или дипломирани психолог, наставник одговарајућег страног језика у складу са чл. 145 и 146
Закона о основној школи, наставник одговарајућег
страног језика са положеним стручним испитом по
прописима из области образовања или лиценцом за
наставника, наставник разредне наставе, лице које
испуњава услове за наставника предметне наставе
у основној школи, а које је на основним студијама
положило испите из педагошке психологије или
педагогије и психологије, као и методике наставе,
професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, професор разредне наставе који је
на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит који
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
дипломирани библиотекар-информатичар, мастер
филолог, мастер професор језика и књижевности,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, мастер учитељ, који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког
европског оквира, дипломирани учитељ - мастер 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,
мастер библиотекар - информатичар.

3. Професор математике
за 18 часова

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА
„ВУК КАРАЏИЋ“
18330 Бабушница
Омладинских бригада бб
тел. 010/385-026

Оглас објављен 01.05.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се у делу потребне
документације за пријављивање на конкурс и
треба да стоји: Уз пријаву на конкурс са биографским подацима приложити: доказ о одговарајућем високом образовању (диплому или
уверење, односно оверену фотокопију дипломе - уверења), доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу, оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), фотокопију радне књижице.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове у погледу врсте стручне спреме: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор
информатике - информатике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар.

4. Помоћни радник - хигијеничар
за 50% норме, за рад у истуреном
одељењу школе у селу Блато

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове у погледу врсте стручне спреме: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: за радна места под ред. бр. 1, 2 и 3: завршен VII степен стручне спреме, одговарајућег смера, а за радно место под ред. бр. 4: основна школа;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или
да није правоснажном пресудом осуђен за кривично
дело против достојанства личности или морала. Уз
пријаву кандидат доставља: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених,
уверење да
Национална
служба
није осуђиван, оверену фотокопију дипломе или
запошљавање
уверења, на адресуза
школе
или лично у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190

Секретар

са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 1 година радног искуства. Остала документа: лекарско уверење о способности за рад, да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или
да није правоснажном пресудом осуђен за кривично
дело против достојанства личности и морала, полне слободе, без обзира на изречену санкцију, да има
држављанство Републике Србије. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања.

Пријепоље

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26

Наставник физичког васпитања
за 20 часова

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а
по Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/2008, 5/2011 и 8/2011); 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 3.
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Докази о
испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријеву на конкурс, доказ из тач. 2 пре закључења уговора
о раду, а доказ из тач. 3 прибавља школа.

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 Прибој, Немањина 37
тел. 033/244-518

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: држављанство Републике Србије; одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
у гимназији, педагога или психолога; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; дозволу за рад наставника,
педагога или психолога; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
предвиђена у чл. 120 тач. 3 Закона о основама система образовања васпитања и да се против њих не
води кривични поступак. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
оверен препис/фотокопију
дипломеЗАПОШЉАВАЊА
о стеченом обраСАЈМОВИ
зовању; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
наставника, педагога или психолога; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања;
уверење МУП-а да нису осуђивани; уверење суда
да се против њих не води кривични поступак. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.
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Смедерево

П р о ку п љ е

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНОПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У ПРОКУПЉУ
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311
www.vpps.еdu.rs

Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави за
уже научне области: Технолошке
операције и Контрола квалитета
на одређено време од једне године, са
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да је студије првог степена образовања (технолошки факултет) завршио са
укупном просечном оценом најмање 08,00 и да је
студент на студијама другог степена образовања или
магистарских студија.

Наставник за избор у звање и на
радно место предавача струковних
студија за ужу научну област
Физиологија биљака
за рад у високошколској јединици у
Рековцу, на одређено време од 5 година,
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, научни степен
специјалиста или магистар биотехничких наука.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају остале
услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05), Статутом школе
и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ВППШ у Прокупљу. Пријаве кандидата
са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„15. МАЈ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052
e-mail: ts15maj@verat.net

Наставник електро групе предмета

на одређено време до повратка радника са
функције директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама: дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека; дипломирани
инжењер електронике, смер индустријске енергетике; професор електротехнике, смер јаке струје. Уз
пријаву кандидати достављају: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених. Уверење за кандидате 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. Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања.

Ваша
права адреса:

www.nsz.gov.rs
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Кувар - сервирка
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане
чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 44 Правилника о организацији и систематизацији послова школе: III или IV степен стручне спреме, кувар, посластичар или други прехрамбени смер;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од шест месеци и оверен препис, односно фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа.

МАШИНСКОЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“

дује дозволу за рад (лиценцу); најмање пет година
рада у образовној установи на пословима образовања и васпитања, а након стеченог одговарајућег
образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да има обуку и положен
испит за директора школе. Директор школе се бира
на мандатни период од 4 године и нема ограничења
за поновни избор. Уз пријаву кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу (дозвола за рад),
односно стручном испиту; потврду о радном стажу
која обавезно садржи назив и печат послодавца,
делатност којом се бави, радно место на којем је кандидат био запослен и време трајања рада; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству;
биографске податке, односно радну биографију са
предлогом мера, начина и организације руковођења
школом, које би кандидат спровео као директор школе (опционо); посебно издвојене личне податке ради
прибављања уверења о некажњавању (име и презиме, ЈМБГ, име оца, девојачко презиме мајке, место
рођења, адреса пребивалишта), остала документа
која могу послужити приликом доношења одлуке о
избору. Уколико изабрани кандидат нема положен
испит за директора, дужан је да савлада обуку и
положи испит за директора ради стицања лиценце
за директора, на начин и у роковима које пропише
министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама
система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење, не старије
од 6 месеци) доставља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник немачког језика

са непуним фондом часова (44%), на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари
тел. 026/392-100

Оглас објављен 24.04.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: професор
разредне наставе, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана,
поништава се у целости.

Сомбор

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51
тел. 025/852-026

25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9
тел. 025/412-364

Наставник физике

на одређено време ради замене запослене
одсутне преко 60 дана, за 40% норме
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стеченог на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 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 и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); уверење о држављанству Републике Србије; уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- доставља се пре закључења уговора о раду; проверу психофизичких способности кандидата врши
надлежна служба, на захтев школе. Уз пријаву приложити: биографију (уколико је кандидат са радним
искуством - податке о радном искуству и пословима
које је обављао); оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
високо образовање из чл. 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 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; да посе-
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“
25212 Алекса Шантић
VIII војвођанске бригаде бб
тел. 025/5838-120

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 30% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању, 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 - доказ
се подноси уз пријаву на конкурс; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима - уверење се подноси пре закључења уговора
о раду; држављанство Републике Србије - поднети
уз пријаву на конкурс; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа; стручна
спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12). Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
поднесе: кратку биографију; оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству Републике Србије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51
тел. 025/852-026

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
високо образовање из чл. 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 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; да поседује дозволу за рад (лиценцу); најмање 5 година рада
у образовној установи на пословима образовања и
васпитања, а након стеченог одговарајућег образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да има обуку и положен испит
за директора школе. Директор школе се бира на мандатни период од четири године и нема ограничења
за поновни избор. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о положеном
испиту за лиценцу (дозвола за рад), односно стручном испиту; потврду о радном стажу која обавезно
садржи назив и печат послодавца, делатност којом се
бави, радно место на којем је кандидат био запослен
и време трајања рада; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; биографске податке,
односно радну биографију са предлогом мера, начина
и организације руковођења школом, које би кандидат спровео као директор школе (опционо); посебно издвојене личне податке ради прибављања уверења о некажњавању (име и презиме, ЈМБГ, име оца,
девојачко презиме мајке, место рођења, адреса пребивалишта), остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору. Уколико изабрани кандидат нема положен испит за директора,
дужан је да савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за директора, на начин
и у роковима које пропише министар, а у складу са
чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, не старије од 6 месеци), доставља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „ПЕТЕФИ БРИГАДА“

ГИМНАЗИЈА

Директор

1. Ложач

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/555-095

25230 Кула, 16. дивизије 34
тел. 025/723-375

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена
- дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом образовању
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године) за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву
на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис/фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; преглед кретања
у служби са биографским поацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе и на бројеве телефона: 025/723-375 и 723-944. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Сремска Митровица

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „РАДОСТ“

22303 Нови Бановци
Насеље Бановци-Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач

2 извршиоца - један извршилац на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и један извршилац
на неодређено време
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или основне академске
студије), у трајању од три године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено врме до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња стручна спрема медицинске струке медицинска сестра-васпитач, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству РС.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве доставити на адресу установе,
са назнаком: „За конкурс“ и навести радно место за
које се конкурише. Број телефона: 022/340-983.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - III степен
стручне спреме, квалификовани радник машинске
струке, са положеним испитом за руковање котловима за централно грејање, радно искуство од 3 године
на пословима ложача или домара.

2. Помоћно-технички радник спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

3. Наставник математике
4. Стручни сарадник - психолог
5. Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

6. Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана

7. Наставник српског језика и
књижевности
8. Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: За радна места под ред. бр. 3, 4, 5, 6 и 7:
одговарајуће високо образовање према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 5/2005,
1/2007, 7/2008, 8/2011 и 2/2013), на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из тач. 1 и 2 овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: За сва радна места: неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и држављанство Републике Србије. Документација коју је кандидат дужан да
приложи уз пријаву на конкурс: диплома или оверена фотокопија дипломе о завршеној одговарајућој
средњој школи - за радно место: ложач; о завршеној
основној школи - за радно место: помоћно-технички
радник; о одговарајућем факултету - за остала радна
места; потврда о радном искуству - само за радно
место: ложач; уверење о држављанству Републике
Србије. Уверење о некажњавању прибавља Гимназија. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните
конкурентску
предност
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕМСКИ ФРОНТ“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да је кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Проверу психофизичких способности
извршиће Национална служба за запошљавање. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству.

ОШ „23. ОКТОБАР“
22308 Голубинци, Путиначка 1
тел. 022/381-814

Наставник физичког васпитања

са 7 часова обавезне наставе недељно
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и да уз
пријаву на конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству Републике Србије и извод
из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
прибавља школа по службеној дужности. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима за радна места наставног кадра врши надлежна
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима о испуњавању
услова за заснивање радног односа доставити на
адресу школе или лично у секретаријат школе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Су б о т и ц а

ОШ „СВЕТИ САВА“

о основама система образовања и васпитања и да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и
уверење о држављанству Републике Србије. Доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
подносе лица из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Лекарско уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима извршиће Национална служба
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“

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

Школски психолог

са 70% радног времена

Школски психолог

са 30% радног времена, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање, а у свему према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/12); психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши служба за запошљавање.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству, доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

24000 Суботица, Аксентија Мародића бб
тел. 027/692-120

Школски психолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије,
дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани
психолог, мастер психолог, дипломирани психолог
- мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
Кандидат треба да има одговарајуће образовање
прописано чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”,
бр. 11/2012), да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона

Обука за
активно
тражење
посла
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конкурентску
предност
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ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24223 Нови Жедник, Николе Тесле 1
тел. 024/785-026

Професор техничког и
информатичког образовања
са 60% радног времена

Професор ликовне културе
са 25% радног времена

Професор историје

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012). Поред VII степена стручне спреме, кандидат треба да испуњава и следеће услове: неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља школа);
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарски преглед, пре
закључења уговора о раду), држављанство Републике Србије. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака, члан 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), након конкурса. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: диплому о завршеном високом образовању (оверен препис-фотокопија), уверење о држављанству РС (оверену фотокопију). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (лекарски преглед)
прибавља се пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавиће школа по службеној
дужности. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Главна 16

Директор

избор и именовање на мандатни период од
четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: најмање високо образовање друштвеног смера,
да има најмање 5 година радног искуства у области
културе и уметности, да поседује знање српског и
језика средине (мађарског језика), држављанство
Републике Србије, кандидат је дужан да предложи
програм рада и развоја установе, као саставни део
конкурсне документације. Уз пријаву поднети: радну
биографију, уверење о стеченом образовању - оверену фотокопију дипломе, фотокопију радне књижице, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и програм рада и развоја установе.
Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за
именовање директора - не отварати“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Друштвена одгово
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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ДОМ КУЛТУРЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Главна 12

Директор

избор и именовање на мандатни период од
четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: VI или VII степен стручне спреме, да поседује организационе способности, најмање 5 година
радног искуства, са VII степеном стручне спреме,
односно најмање 8 година радног искуства, са VI
степеном стручне спреме, на организационим пословима, да поседује знање најмање два језика која су
у службеној употреби у општини Бачка Топола. Кандидат је дужан да предложи програм рада и развоја
установе, као саставни део конкурсне документације.
Уз пријаву поднети: радну биографију, уверење о
стеченом образовању - оверену фотокопију дипломе,
фотокопију радне књижице, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и програм
рада и развоја установе. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс за именовање директора - не
отварати“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Шабац

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

Наставник српског језика

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

Наставник историје

са 70% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године, односно до 31.08.2013. године
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 (за наставника - да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен
Законом и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи), да поседује психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. 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 поднети и одговарајућу документацију којом
се доказује да кандидат испуњава услове предвиђене Законом, односно 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 „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
15258 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/425-269, 426-553

Волујац, 15233 Метлић

Наставник историје

са 15% радног времена

Рачуновођа

УСЛОВИ: Поред доказа о испуњавању општих услова за заснивање радног односа (чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, „Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), кандидати треба да
приложе и доказ о одговарајућој стручној спреми,
у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/341-537, 343-326

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Табановићу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет. Пријављени кандидати су дужни да
уз пријаву на оглас доставе потребну документацију:
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству,
уверење о психофизичкој здравственој способности
за рад са децом и ученицима, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за дела која их чине
неподобним за рад у школи. Пријаве слати на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

за рад на рачуноводственокњиговодственим пословима
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског,
финансијског, рачуноводственог смера образовања
(на студијама другог степена-мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.); VI степен стручног образовања економског, финансијског или рачуноводственог смера и
IV степен - економски техничар или финансијски
техничар; радно искуство није неопходно. Кандидат треба да поседује знање рада на рачунару, да
је психички, физички и здравствено способан за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и да је држављанин Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави:
доказ да поседује одговарајуће образовање и да је
држављанин Републике Србије. Изабрани кандидат
у обавези је да достави лекарско уверење (доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, односно у установи), пре
закључивања уговора о раду. Пријаве са доказима
доставити у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у
обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве
слати на адресу школе.

Ужице

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено
време, за рад у матичној школи у Змињаку
и ИО у Петловачи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
звању. Кандидати треба да поседују одговарајућу
врсту и степен стручне спреме, сагласно Закону о
основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да су држављани
Републике Србије; да поседују психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидат је обавезан да приложи доказе о испуњавању услова конкурса: оверену
фотокопију дипломе одговарајућег факултета; извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Опште лекарско уверење прилаже изабрани
кандидат приликом заснивања радног односа. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима утврђује надлежна служба
за послове запошљавања. Кандидат који је раније
обавио проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима може уз пријаву доставити податке о томе када је и где провера извршена.
Документација не може бити старија од 6 месеци.
Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31000 Ужице, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Конкурс објављен 10.04.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: наставник информатике и рачунарства, са 50% радног времена, за рад у матичној школи и ИО Прилипац, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, а најдуже до 31.08.2013. године. Остали
део конкурса је непромењен.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

Конкурс објављен 01.05.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место:
наставник стручних предмета - материјали и
технике и практичан рад, за образовни профил: дрворезбар, и гласи: наставник стручних
предмета - материјали и технике и практичан
рад, за образовни профил: гравер уметничких
предмета. Остатак текста је непромењен.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање

15.05.2013. | Број 517 |
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ГРБИЋ“
31260 Косјерић, Р. Петронијевић 4
тел. 031/781-484

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 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 васпитача или стручног сарадника; дозвола
за рад; обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег високог образовања. За директора
установе може да буде изабрано и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године или
вишим образовањем за васпитача, које има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе
и најмање 10 година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидати треба да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и да имају држављанство РС. Директор
се бира на период од 4 године. Испуњеност услова
се доказује следећом документацијом: 1. диплома;
2. лиценца за васпитача или стручног сарадника; 3.
уверење о положеном испиту за директора установе;
4. потврда о радном искуству; 5. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом;
6. доказ о неосуђиваности; 7. доказ о држављанству
РС; 8. преглед кретања у служби са биографским
подацима и доказ о стручним и организационим способностима. Докази из тач. 1, 2, 3, 4, 7 и 8 достављају
се уз пријаву на конкурс. Уколико кандидат који буде
изабран за директора не поседује испит за директора,
биће обавезан да положи испит за директора у року
од годину дана. Доказ из тач. 5 доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ из
тач. 6 прибавља установа. Докази који се достављају
у копији или препису морају бити оверени. Пријаве
слати на горенаведену адресу, поштом или непосредно, радним даном, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

Ваљево

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

Наставник за избор у звање
професора струковних студија за
ужу научну област Финансије и
рачуноводство
Наставник за избор у звање
професора струковних студија за
ужу научну област Маркетинг и
трговина
УСЛОВИ: завршен економски факултет, докторат
из области економских наука, најмање пет година
радног искуства у настави у високошколским установама, спсобност за наставни рад, пет референци из уже научне, односно стручне области из које
се изводи настава на студијском програму (радови
објављени у међународним и домаћим часосписима, радови и саопштења изнета на међународним
и домаћим скуповима, студије и пројекти, објављен
уџбеник или монографија, збирка задатака или практикум из области за коју се бира). Посебно се вреднује допринос на развоју наставе и педагошког рада
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(унапређење програма и плана наставе, иновативна
припрема материјала за наставу и методе извођења
наставе, менторство у изради специјалистичких и
завршних радова, учешће у обукама и радионицама
усмереним на методологију и подизање квалитета
наставе). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију дипломе о завршеном докторату; потврду о
радном искуству (предност имају кандидати са радним искуством у настави у високошколским установама); списак радова (објављених у међународним
и домаћим часописима, радова и саопштења изнетих на међународним и домаћим скуповима, студије
и пројекти, објављених уџбеника или монографија,
збирки задатака или практикума); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење
да се против лица не води кривични поступак и оверену фотокопију личне карте. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „МИЛАН РАКИЋ“
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31
тел. 014/3421-168, 62-068

Оглас објављен 20.03.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места:
• професор физике, са 30% радног времена, за рад у матичној школи и у издвојеном
одељењу у Доњој Топлици;
• професор енглеског језика, за рад у издвојеним одељењима у Доњој Топлици, Табановићу, Струганику, Команицама и у Дучићу.
У осталом делу оглас је непромењен.

В ра њ е

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом
образовању, 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
средње школе, педагога или психолога, поседовање
дозволе за рад (лиценце), да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије,
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Директор се бира на период од четири
године. Мандат директора тече од дана ступања на
дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова подносе се на адресу школе, у
горепоменутом року, са назнаком: „Конкурс за директора“. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству, лекарско уверење, извод из матичне
књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту-лиценци, потврду о радном искуству, преглед кретања у
служби са биографским подацима, оквирни план
рада за време мандата, ако је кандидат претходно
обављао фунцију директора школе, фотокопију уверења да се против њега не води истрага, уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом, односно
да не постоји забрана обављања послова директора школе - школа прибавља по службеној дужности.
Ближа обавештења могу се добити на број телефона:
017/815-051.
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ОШ „ДИТУРИА“
Црнотинце
17523 Прешево
тел. 064/8930-610

Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог
занимања, држављанство РС, да кандидат поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверен
препис или фотокопију дипломе о стручном образовању, уверење о држављанству РС или извод из
матичне књиге рођених, оверен препис - фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга
лица која могу да заснују радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о знању језика на
ком се остварује васпитно-образовни рад; у школи се
изводи настава на албанском језику.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
17530 Сурдулица, Југословенска бб
тел. 017/815-714

Стручни сарадник за финансијске
послове
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове за заснивање радног односа: да има одговарајуће
образовање: дипломирани економиста-мастер или
дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године; 1 година радног искуства; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије. Кандидат уз
пријаву на конкурс доставља: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), доказ о 1 години радног искуства (потврда, уверење или оверена
фотокопија радне књижице и сл), извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ о
здравственој способности кандидат доставља пре
закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван
за кривична дела утврђена законом прибавља установа. Кандидати достављају пријаве у року од 8 дана
од дана објављивања, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР
ПУТНИК“
17514 Џеп
тел. 017/479-130, 479-240

Наставник историје

за 7 часова (35%), за рад у одељењу
у Мањаку, на одређено време до краја
школске године (31.08.2013)

Наставник грађанског васпитања
за 2 часа (10%), за рад у одељењу у
Мањаку, на одређено време до краја
школске године (31.08.2013)

УСЛОВИ: услови сагласно Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012), као и Правилнику о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012). Сви кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 и 120 став 1 тач.
1-4 Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове предвиђене систематизацијом
радних места у школи. Уз пријаву приложити: оверен
доказ о школској спреми (диплома), уверење о држа-
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Наука и образовање
вљанству (не старије од 6 месеци), оверен извод из
матичне књиге рођених (нови). Потврду да лице није
осуђивано прибавиће школа по службеној дужности,
а кандидати који уђу у ужи избор биће подвргнути
провери психофизичких способности за рад са децом
код надлежне службе за послове запошљавања у
Врању. Лице које буде изабрано по конкурсу дужно
је да приложи лекарско уверење о здравственој способности, приликом заснивања радног односа. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе
на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом образовању
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника, педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), оверен
препис /фотокопју дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију дипломе о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са
биографским подацима, доказе о својим стручним и
организационим способностима. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара, на адресу
школе и на број телефона: 017/814-118.

ужба
ње

Наставник енглеског језика

Наставник руског језика

26348 Врачев Гај
Марка Стојановића 222
тел. 013/856-197

са 84% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета; настава у школи се
одвија на румунском језику
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања: одговарајући факултет
- VII степен стручне спреме, односно на основу чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања (студије 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; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
познавање румунског језика; провереност психофизичких способности у складу са законом. Проверу
психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање - Филијала Вршац, применом
стандардизованих поступака, за кандидате који уђу
у ужи избор. Упућивање на проверу психофизичких
способности је у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс, за кандидате који
уђу у ужи избор. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: извод из матичне књиге
рођених, доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству, не старије од шест месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (не старије од шест месеци);
доказ о знању језика на ком се остварује образовноваспитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
односно лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора о раду, за кандидате који уђу у ужи
избор. Доказ о неосуђиваности прибавља школа за
кандидате који уђу у ужи избор. Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од 8 дана од
дана добијања мишљења Школског одбора. Пријаве
предати лично или послати поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за наставника“.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
за запошљавање

Вршац

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Програми
приправништва –
знање у пракси

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани
правник-мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године (VII степен стручне
спреме), са положеним стручним испитом за секретара; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о стеченом образовању (оверен препис или оверена
фотокопија дипломе или уверења); доказ о положеном стручном испиту за секретара, правосудном или
стручном испиту за запослене у органима државне
управе или државном стручном испиту (оверена
фотокопија уверења) и доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). Пријаве
слати на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања
предвиђено је чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009 и 55/2011) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор, односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик). Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Поред општих услова
предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да су држављани Републике
Србије; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, доказ о стручној спреми, тј. оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању и потврду/уверење да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Документација се доставља у
овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ из казнене евиденције, у складу са чл.
120 став 1 тачка 3 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. У
поступку одлучивања о избору наставника директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање

З а ј еч а р

19000 Зајечар, Тимочке буне 14
тел. 019/429-744

26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/807-589

на одређено време ради замене одсутне
запослене

са 10 часова недељно непосредног рада са
ученицима

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”

КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА „ВРШАЦ“

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“

нтри

ОШ „МАРКО СТОЈАНОВИЋ“

26336 Куштиљ, Вршачка бб
тел. 013/883-430
е-mail: kdoban@gmail.com

Друштвена одговорност

Обука за
ктивно
ражење
осла

ека,
ажиСекретар

ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН“

Конкурс објављен 24.04.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник предмета: Агенцијско и
хотелијерско пословање, Маркетинг у туризму и Економика предузећа, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана.

НСЗ Позивни
центар

Шанса за 0800 300 301
(позив је бесплатан)
младе

Професор разредне наставе дефектолог

на одређено време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектологолигофренолог. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да поднесу: основне биографске податке;
извод из матичне књиге рођених; диплому о завршеној школи; уверење о држављанству. Уколико
кандидат не приложи оригиналну документацију,
у обавези је да достави оверене фотокопије истих.
Приложена конкурсна документација не сме бити
старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Наука и образовање

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО”
19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник француског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије.
Под одговарајућим образовањем сматра се високо
образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године;
високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Услов да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља накнадно пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: диплому о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Документација се предаје у оригиналу или у овереној
фотокопији. Пријаву на конкурс са документацијом
доставити лично или на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне информације могу се добити на број
телефона: 019/440-116.

Зрењанин

ОШ „2. ОКТОБАР“

23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник српског језика

са непуном нормом часова - 88%
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика,
професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима, дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине,
професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски
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програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)), мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад (проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, у року од осам дана од дана истека
рока за подношење пријава); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети следећа
документа: кратку биографију, диплому о стеченом
образовању, држављанство РС. Извод из казнене
евиденције школа прибавља по службеној дужности,
док доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде закључио уговор о раду. Уколико
се на конкурс подносе фотокопије докумената, оне
морају бити оверене. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „2. ОКТОБАР“
23000 Зрењанин
Марка Орешковића 48

Наставник биологије

на одређено време, са непуном нормом
часова од 20%, ради замене раднице на
боловању преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну
спрему: професор биологије, дипломирани биолог,
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, смер
заштите животне средине, дипломирани биолог-еколог, дипломирани професор биологије и хемије,
професор биологије-географије, професор биологије-хемије, професор биологије-физике, професор
биологије-информатике, професор биологије-математике, дипломирани професор биологије-мастер,
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер
професор биологије и географије, мастер професор
биологије и хемије, лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године стеколо
одговарајуће образовање, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад (проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, у року од осам дана од
дана истека рока за подношење пријава); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети следећа документа: кратку биографију, диплому
о стеченом образовању и држављанство РС. Извод
из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности, док доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде закључио уговор
о раду. Уколико се на конкурс подносе фотокопије
докумената, морају бити оверене. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.
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ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“
23231 Крајишник
Жарка Зрењанина 17
тел. 023/854-014

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: наставник и стручни сарадник који има
високо образовање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању,
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; држављанство Републике Србије; дозвола за рад (лиценца); положен испит
за директора; најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву са кратком биографијом кандидат подноси:
доказ о стручној спреми (оригинал, оверен препис,
односно оверена фотокопија дипломе); уверење о
држављанству; уверење о дозволи за рад (лиценца);
доказ о оствареном радном стажу. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, по захтеву школе. Доказ о здравственој
способности изабрани кандидат ће доставити пре
ступања на дужност. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Пријава са документима подноси се у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу
школе.

Стекните
конкурентску
предност

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА
И СРЕДЊА
Обука
за активно
ШКОЛА „9. МАЈ“

тражење посла

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Конкурс објављен 17.04.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: сервирка, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана.

Пословни центри НСЗ

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

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

ЕВИДЕНЦИЈА ДРУГИХ
ЛИЦА КОЈА ТРАЖЕ ПОСАО
Наредбом министра одбране од 30.09.2011. године престала ми је
професионална војна служба. Разлог престанка: навршио сам 20 година пензијског стажа, а потребе службе захтевају престанак професионалне војне службе услед организацијских промена. У решењу је,
мимо осталог, написано: Уживалац пензије дужан је да овом органу
у року од 8 дана пријави сваку промену насталу у личности или у
стварним околностима, као и остале чињенице које утичу на промену или престанак права на пензију.
Да ли се могу пријавити на евиденцију Националне службе за запошљавање и под којим условима? Да ли може послодавац примити у
стални радни однос пензионисано војно лице и које су у том случају
његове, а које су моје обавезе? Да ли у случају заснивања радног односа морам у писаној форми известити Фонд за социјално осигурање
војних осигураника? Да ли у случају заснивања радног односа губим
право на пензију и које би биле моје обавезе у случају престанка радног односа?

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

Под условом да нисте напунили 65 година, односно да сте млађи од 65 година, уколико
желите да тражите посао уз подршку НСЗ, имате право да се пријавите на евиденцију
других лица која траже посао и остварите права на информисање, саветовање и посредовање. Једноставније речено, као пензионер не можете да се пријавите на евиденцију
незапослених и да остварујете права која имају незапослени (нпр. укључивање у мере
активне политике запошљaвања), али као друго лице које тражи запослење обавићете
индивидуални разговор са саветником, добићете све информације од значаја за тражење посла, а такође, саветник ће вас упућивати послодавцима који се обрате НСЗ са
захтевом за обезбеђење радника, уколико на евиденцији нема незапослених лица која
испуњавају услове које је прописао послодавац (незапослена лица имају предност).
За одговоре на остала питања морате се обратити Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике, у чијој су надлежности области које вас интересују.
Била сам корисник материјалног додатка након затварања фирме, а
са пуних 28 година радног стажа. Новац сам добијала годину дана.
Од тада је прошло 6 година. Ја сам пронашла нови посао, радим и
сада, али ме послодавац није пријавио. У децембру пуним 58 година.
Да ли ћу имати право на материјални додатак, будући да ће ми недостајати две године до остварења првог услова за пензију?
Одредбом члана 77 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
прописано је да незапослено лице може поново да оствари право на новчану накнаду,
ако поново испуни све законске услове за стицање права. Један од услова је да се поново оствари стаж осигурања од минимално 12 месеци непрекидно или са прекидима
у последњих 18 месеци.
Како наводите да вас послодавац није пријавио, изводимо закључак да немате потребну дужину стажа осигурања, односно да нисте пријављени на осигурање, из чега
произилази да немате услове за остваривање права на новчану накнаду. Како бисте
се прецизније информисали о праву на новчану накнаду, предлажемо да се обратите
запосленима у филијали Националне службе за запошљавање према вашем пребивалишту, који ће размотрити и све друге чињенице од утицаја на наведено право.
Радио сам у државној установи 2 године и имао бенефицирани радни стаж. Остао сам без посла у мају 2011. године. Нисам се пријавио
на евиденцију НСЗ, а ни радну књижицу нисам узео од послодавца.
Да ли имам право да се сада пријавим на евиденцију незапослених
и могућност да примам новчану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености и остварује се по
законом предвиђеним условима. Један од њих је да се незапослено лице пријави на
евиденцију и захтев за остваривање права поднесе у року од 30 дана од дана престанка
радног односа. Законом је прописана дужина трајања права на новчану накнаду, која
за 2 године стажа осигурања износи 3 месеца, али како је од дана престанка осигурања
протекао дужи период од оног за који би новчана накнада припадала, то тренутно не
испуњавате услове за остваривање овог права.
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Сајмови образовања

ПОМОЋ У ИЗБОРУ ЗАНИМАЊА
Посао се бира у складу са способностима, карактеристикама личности, жељама и склоностима, али
треба водити рачуна и о кретањима на тржишту рада. Сврха сајмова професионалне оријентације
и образовања је стварање услова за непосредну комуникацију између школа, ученика, родитеља и
послодаваца, уз представнике НСЗ, психологе запослене на пословима професионалне оријентације и
каријерног вођења

З

а мале и велике матуранте сада је време да донесу једну
од одлука које могу утицати на њихов даљи живот - коју
ће средњу школу или факултет уписати. Професионална
одлука је једна од најважнијих одлука које треба донети
и зато јој не треба приступити олако. Човек проведе две
трећине живота радећи, и из тог разлога је важно да посао који
се одабере буде у складу са способностима, карактеристикама
личности, жељама и склоностима, како би се постигао максимум
задовољства, а самим тим и продуктивности. Такође, при избору
занимања треба водити рачуна и о кретањима на тржишту рада,
како би се након завршетака образовног циклуса брже дошло до
посла.

Неопходне су информације
За правилан, промишљен избор школе или установе високог
образовања неопходне су информације о занимањима, образовним програмима, могућностима усавршавања и наравно - запошљавању. Сврха сајмова професионалне оријентације и сајмова
образовања је стварање услова за непосредну комуникацију између школа, ученика, родитеља и послодаваца, уз представнике
НСЗ, психологе запослене на пословима професионалне оријентације и каријерног вођења. Будући средњошколци и студенти могу
да добију информације о потребама тржишта рада за одређеним
занимањима, условима школовања, као и могућностима за даље
усавршавање. Са наставницима или самостално обилазе штандове где добијају промотивни материјал и информишу се о представљеној школи или факултету и њиховим образовним профилима.
Средње стручне школе понекад организују презентације практичног рада, па је тако могуће, на пример, ошишати се, подвргнути
се масажи, а пре свега сазнати шта се конкретно у школи може
научити и који послови касније могу да се обављају - практичне
демонстрације изводе ученици стручних школа. На тај начин ђаци
могу сазнати који су услови за упис одређеног образовног профила, шта ће учити у школи, шта се може радити са тим знањима и,
коначно, које су могућности за проналажење посла у струци. И све
то на једном месту.
Ови сајмови буде велико интересовање и дају веома добре
резултате, па их многе филијале Националне службе за запошљавање већ традиционално организују сваке године.
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Свет рада и образовања
Недавно је Филијала Сомбор са партнерима, Градом Сомбором, општинама Апатин, Оџаци и Кула, Регионалном привредном
комором и Школском управом, организовала сајамску манифестацију под називом „Свет рада и образовања“. Сајам је окупио
средње школе и факултете чија су седишта и департмани на подручју Филијале Сомбор, као и предузетнике који су уз финансијску подршку Националне службе зе запошљавање и Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова
покренули сопствени бизнис и успешно се позиционирали у свету
рада.
Сајам су посетили матуранти основних и средњих школа са
територије Западнобачког округа, који су имали прилику да се
упознају са могућностима уписа у 18 средњих школа и 7 факулета
Западнобачког округа. Такође, свим посетиоцима пружена је могућност размене искустава, знања и идеја са 21 предузетником и
5 удружења грађана, предузетника и жена. Представљање регионалних привредних комора из окружења сајму је дало међународни карактер. Ове године представиле су се регионалне привредне
коморе из Осијека и Кечкемета. Циљ сајма је пружање информација ученицима и родитељима о образовним профилима и звањима, како би донели ваљану одлуку о наставку школовања. Матуранти који не планирају наставак школовања добили су прилику
да се упознају са светом предузетништва и услугама које пружа
Национална служба за запошљавање.
Значај сајма се огледа и у унапређењу партнерства институција у округу, промовисању предузетништва као значајне привредне гране и повезивању света рада и образовања. На сајму су
одржане три радионице: прва за стручне сараднике основних и
средњих школа, друга за ученике основних школа, а у трећу радионицу су укључени родитељи. Укључивање родитеља у радионице
је новина у раду, чиме ће се побољшати информисаност родитеља,
како би помогли деци у процесу одлучивања о даљем школовању.
Квалитет сајма је употпунила панел дискусија „Волонтирање изазов и перспективе“, чији је домаћин била Канцеларија за младе
из Апатина.

Широка палета образовних профила
Техничка школа из Суботице, у сарадњи са активима директора суботичких основних и средњих школа, Градом Суботица
и суботичком филијалом Националне службе за запошљавање,
организовала је крајем априла Девети сајам образовања. На манифестацији се представила већина суботичких средњих школа и
високообразовних установа. Сајам је организован у циљу повећања
општег нивоа информисаности ученика и родитеља о образовним
понудама средњих школа и факултета, али и са намером да се
ученици упознају са светом рада и занимања, како би начинили
лакши и квалитетнији избор будућег професионалног позива.
Основне школе у Суботици завршава око 1330 ученика. Пред
њима је избор будућег занимања у широкој палети образовних
профила које нуде средње школе. Организатори сајма процењују
да је манифестацију током два дана посетитило више од 2000
посетилаца - ђака, али и њихових родитеља. Осмаци су већином
донели одлуку о томе коју средњу школу ће уписати, али сматрају
да је сајам образовања добра прилика да се још боље упознају са
постојећим образовним профилима.
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У организацији зрењанинске филијале Националне службе
за запошљавање, Културног центра и Школске управе за Банат,
протекле недеље је одржан дводневни Сајам образовања. Сајам је
омогућио ученицима завршних разреда основних и средњих школа да се информишу о понуди образовних профила и смерова које
је могуће уписати у школама и на факултетима у округу, као и на
Новосадском и Београдском универзитету.
У организацији основних школа Града Пожаревца, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Националне службе за запошљавање, Филијале Пожаревац и других
партнера, протекле недеље је одржан Сајам образовања у холу
Центра за културу у Пожаревцу. Циљ сајма образовања је остваривање програма професионалне оријентације за ученике осмог
разреда и пружање помоћи ученицима да донесу ваљану одлуку
о даљем школовању или запошљавању.
ЦЗИ

Хармонизација стратегија
У школама у Србији спроводи се пројекат професионалне
оријентације ученика, који је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја проглашен за пројекат од националног
значаја. У питању су две ментор школе које раде на овом пројекту
и пружају помоћ основним школама да у том послу напредују и
обезбеде ученицима што бољи избор образовних профила, који ће
бити најпримеренији ученичким склоностима и способностима.
Првог дана сајма одржан је округли сто, на коме је презентована
стратегија локалног одрживог развоја и стратегија развоја образовања у Републици Србији, са освртом на локалне прилике. Један од
учесника била је и Весна Чекић, начелница Одељења за професионалну оријентацију и планирање каријере у НСЗ. Она је представила мере активне политике запошљавања, са посебним освртом
на младе. Циљ округлог стола била је хармонизација стратегија,
односно покушај превазилажења јаза између потреба привреде и
образовног система и тржишта рада.
На штанду Националне службе за запошљавање ученици су
имали прилику да попуне електронски „Водич за избор занимања”
и добију повратну информацију о адекватном занимању које је у
складу са њиховим интересовањима и способностима.

Каријерно информисање
Национална служба за запошљавање - Филијала Сремска
Митровица покренула је сарадњу са основним и средњим школама митровачке општине, у циљу каријерног информисања
ученика. Саветници Филијале НСЗ Сремска Митровица, Милица Вулетић и Божидар Каралић, у договору са школама информисали су ученике завршних разреда основних и средњих
школа о послодавцима, стању на тржишту рада, доношењу одлуке о избору занимања. До сада је информисано 18 одељења
средњих школа. Ученици и професори сматрају да је ово добар
начин информисања и усмеравања, како би се одлука о избору
занимања донела на време и промишљено.
Велики број будућих средњошколаца и студената има
потешкоће у доношењу одлуке чиме ће се бавити. При избору
средње школе и факултета, поред склоности и интересовања,
треба сагледати и могућности запослења. Идеална ситуација
је међу траженим професијама на тржишту рада пронаћи за
себе инспиративно занимање. Помоћ може и да буде одговор
на следећа три питања: Шта бих могао да радим? Шта бих желео да радим? Шта бих требао да радим?

ПРИЛИКА ЗА МЛАДЕ И КРЕАТИВНЕ
Београд ће и ове године бити центар окупљања најкреативнијих младих дизајнера и креативних индустрија у Србији и региону, у периоду од 2. до 9. јуна. Београдска недеља дизајна (Belgrade
Design Week) и Домус академија, у сарадњи са Неместик студиом,
први пут отварају заједнички конкурс за пројекат 100% Future
Serbia. Позивају све младе људе да одговоре на овогодишњу тему
- „Иновација”, својим најбољим радовима из области архитектуре,
дизајна предмета, графичког дизајна, оглашавања, модног дизајна, филма, фотографије, примењене уметности. Конкурс је отворен од 1. до 25. маја 2013. године. Најбољем учеснику конкурса
100% Future Serbia биће додељена награда - стипендија за летњи
курс 2013 Домус академије у Милану.
Пројекат 100% Future Serbia је јединствен пројекат ове врсте у
Србији, чији је циљ промоција најталентованијих младих креативаца који први пут приказују своје радове и етаблираних аутора
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који први пут желе да излажу по јединственим пропозицијама
пројекта у излозима у центру Београда. Основна идеја је да се
изложбе изместе на улице којима има приступ шира публика, а
не само они који редовно посећују галерије и изложбе. Изложба
окупља ауторе који презентују своје радове у 3Д формату. Заинтересовани и случајни пролазници могу да погледају изложене
радове током шетње од Калемегдана до Славије, као и да према
приложеној мапи дистрибуираној по целом граду откривају интересантна места са драгуљима новог српског дизајна. Пројекат
100% Future Serbia пружа подршку домаћем дизајну, а специфичним позиционирањем у београдским излозима даје подршку националној трговини у времену кризе, фокусирајући пажњу медија,
институција и јавности недељу дана на све видове креативних индустрија.
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Нај(не)траженија занимања

КРЕТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА
Ни ове године уписне квоте на факултетима нису усклађене са потребама тржишта рада. Иако лекари и
наставници чекају годинама на посао, хиљаде бруцоша и даље се уписује на ове смерове. Да би се ствари
промениле, потребна је широка акција у коју би били укључени и привреда и универзитети, али и више
министарстава

У

Србији посао најбрже налазе стручњаци за финансије и
електротехнички, машински и грађевински инжењери с
лиценцом. Према подацима Националне службе за запошљавање, у последње четири године до посла су брзо
долазили и они који су завршили средње занатске школе
- столари, фасадери, армирачи и заваривачи. Тражени су и математичари, наставници страних језика, лекари-специјалисти и фармацеути, оператери на ЦНЦ машинама за резање и штампање и
радници на склапању делова за аутомобиле.
До посла у струци најтеже долазе незапослени без искуства
- инжењери пољопривреде (осим технолога), инжењери текстилне
индустрије и металурзи, лекари опште праксе, инжењери рударства, социолози, историчари уметности, дипломирани археолози.
На тржишту рада слабо пролазе и наставници разредне наставе,
а слично је и с менаџерима, јер је велика продукција ових кадрова, а тражња је мања. Са завршеном средњом школом најтеже се
запошљавају текстилни, трговачки, пољопривредни и економски
техничари, медицинске сестре - техничари, матуранти гимназије.
У НСЗ сматрају да ће за десетак или двадесет година у експанзији бити послови у области информационо-комуникационе
технологије - инжењери за хардвер и софтвер, електротехничари
и електроничари, стручњаци за индустријску технику и роботику.
Очекује се раст тражње за иноваторима, стручњацима у области
екологије, енергетике, биотехнологије.

Ни ове године уписне квоте на факултетима нису усклађене
са потребама тржишта рада. Иако лекари и наставници чекају годинама посао, хиљаде бруцоша и даље се уписује на ове смерове.
Највише се школује управо оних који су најбројнији у евиденцији
Националне службе за запошљавање. Посао чека 2.300 лекара
опште праксе, а сваке године државни факултети упишу нових
1.300 студената медицине. Са друге стране, међу најтраженијим
кадровима су лекари, али специјалисти. За њима је велика потреба у скоро свим градовима Србије, али траже их и послодавци из
иностранства.
На чекању је највише дипломираних правника и економиста,
али они, у просеку, не чекају предуго запослење. Незапослених
економиста, према статистикама НСЗ, има 6.400, а правника 4.600.
Ипак, само државни факултети упишу сваке године скоро 4.000
бруцоша на правне и још око 4.300 на економске факултете. Да
би се ствари промениле, потребна је широка акција у коју би били
укључени и привреда и универзитети, али и више министарстава.
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„Не могу људи из високог образовања да седну и маштају шта
нам треба, јер се то, можда, уопште неће подударити са потребама
тржишта. Потребно је да држава формира тело у коме би били и
стручњаци који се баве запошљавањем и људи из образовања, али
обавезно и из привреде. Само тако може се утврдити кретање на
тржишту рада и шта ће у наредном периоду бити потребно послодавцима”, објашњава проф. др Срђан Станковић, председник Националног савета за високо образовање.
Истраживање Би-би-сија на глобалном нивоу показало је да
је најтраженије занимање на свету - медицинска сестра. Следе механички инжењери, доктори, стручњаци електроинжењеринга, те
стручњаци за ИТ сектор. На другој страни, истраживање компаније „Карир каст” (Career Cast) показује да је најнепожељније или
најгоре занимање у 2013. години (међу 200 професија које су рангиране од највише до најмање пожељне) - новинарство. Тони Ли из
ове компаније каже да се листа пожељних професија формира већ
25 година заредом и да је новинарство увек било при дну листе,
али да је током година све више падало, док се сада није нашло на
самом дну.
Постоје стари и нови разлози зашто се новинарство убраја у
најгоре професије. Међу старим разлозима су: плата (у поређењу
са другим пословима новинари су лоше плаћени), стрес (увек је то
био јако стресан посао, што због рокова, што због тога што сте у оку
јавности, а при томе друг
и формирају своје мишљење о ономе о чему извештавате), радно време које по правилу не постоји
(постоји време кад сте слободни, али ако се нешто догоди ван вашег
радног времена, ви морате о томе извештавати).
Нови разлози зашто је новинарство непожељна професија:
1. Запошљава се све мање новинара. Ово је прва година када је
запослено мање новинара него претходних, а очекује се да ће их до
2020. бити још мање, барем што се тиче штампаних издања.
2. Више је захтева, а радно окружење се погоршава. Новинари
су раније били одговорни за писање текстова које ће на време предати уредницима. Сада се од њих очекује и да буду активни на Твитеру, пишу блог, снимају видео прилоге... Очекује се да раде више у
исто време, због чега је њихов посао постао захтевнији него икада.
3. Несигурност - све више медијских кућа се затвара, све их
се више продаје, а запослени нису сигурни шта ће се догодити са
њима.
По овом истраживању новинаре прате дрвосеча, војник, глумац, радник на нафтној платформи, млекар, очитавач бројила, поштар, кровопокривач, стјуард/стјуардеса.
А.Б.
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Немачко-српски сајам каријере

РАЗМЕНА ЗНАЊА

Сајам ће бити одлична прилика да млади школовани људи који су
заинтересовани за радну праксу, унапређивање своје каријере и пословних
вештина, остваре директан контакт са познатим немачким и домаћим
послодавцима и институцијама

У организацији Делегације немачке привреде у Србији и Немачко-српског привредног удружења, 16. и 17. маја, у Београду, у
простору Југословенске кинотеке, биће одржан први сајам каријере под називом Немачко-српски сајам каријере (German-Serbian
Career Fair). То ће бити одлична прилика да млади школовани
људи који су заинтересовани за радну праксу, унапређивање своје
каријере и пословних вештина, остваре директан контакт са познатим немачким и домаћим послодавцима и институцијама.
Сајам ће имати серију пропратних манифестација. Првог дана
сајма, у четвртак, 16. маја, уз присуство гостију и стручњака из
Немачке и Србије, одржаће се панел-дискусија на тему: „Тржиште
рада у Србији - потребе за стручним кадровима и могућности
унапређивања каријере”. Немачки и српски стручњаци говориће
о могућностима унапређивања образовног система у Србији, односно његовом јачем повезивању са привредом.
Истог дана одржаће се 3 радионице познатих немачких и српских институција: Гете института, Немачке академске службе за
размену - ДААД, Немачке организације за међународну сарадњу
- ГИЗ, као и домаће Фондације „Др Зоран Ђинђић”. На сајму ће се
представити и немачка Фондација „Хајнрих Бол” (Heinrich Böll),
као и Центар за демократску едукацију - Удружење стипендиста
Бундестага, са конкретним информацијама о вишемесечном сти-

пендирању праксе коју млади људи из Србије могу да проведу у
Бундестагу и престоници Немачке, Берлину.
Главни догађај другог дана сајма, у петак, 17. маја, биће форум
„Европа без граница - могућности размене Know-How”, намењен
српским инжењерима и ИТ стручњацима, а на којем ће говорити
немачки и српски стручњаци. Истог дана, у посебном простору,
одржаће се презентације компанија-учесница сајма и кратак онлајн разговор пријављених посетилаца са њиховим представницима у форми тзв. „спид дејтинга” (speed-dating).

Милан Вучковић, из Делегације немачке привреде и уједно
координатор овог догађаја, напомиње да сајам у земљи у којој тренутно има велики број незапослених, кроз иницијативу немачке
пословне и друштвене заједнице у Србији младим школованим
кадровима жели да понуди нове перспективе, те да ће поједине
компаније, као што су „Сименс”, „Роберт Бош”, „Мерцедес-Бенц”,
„Гезе”, фабрика „Пролетер” (која се налази у саставу немачке компаније „Атаир”) и „Фалке” из Лесковца, на сајам доћи са потребама
за практикантима.
„Сви заинтересовани који желе пар месеци да се увере како
функционишу ове познате фирме, моћи ће да се пријаве за обављање радне праксе директно на њиховим штандовима”, каже
Вучковић и додаје да ће информације моћи да добију и интересенти који су завршили филологију на немачкој катедри, јер компанија „Сител” има потребу за запошљавањем кадрова који добро
говоре немачки језик, али и практикантима, као и преводилачка
агенција „Невен”, специфична по програму намењеном странцима
из немачког говорног подручја који желе да уче српски језик.
„И поред тога што се не ради о класичном сајму запошљавања, заинтересовани могу да оставе своје биографије на штандовима компанија које константно имају потребе за инжењерима,
ИТ специјалистима или електро инжењерима, као што су „Панасоник”, „Милбауер” или „Бош”, односно агенцији за посредовање у
запошљавању „Тренквалдер” која је активна у целом региону, али
и Националне службе за запошљавање. Када је у питању агроекономија, ову област ће на сајму представљати Викторија група”, додаје Милан Вучковић.
Немачко-српски сајам каријере биће свечано отворен у четвртак, 16. маја, у 10:30 часова, уз учешће министра финансија и привреде, Млађана Динкића, немачког амбасадора у Србији, Хајнца
Вилхелма и директора Делегације немачке привреде у Србији,
Михаела Шмита. Све додатне информације о сајму заинтересовани могу да виде на: www.careerfair.rs.
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Изгубљена генерација ЕУ

ИЗВАН СВАКОГ СИСТЕМА

У већини европских земаља НЕЕТ група се дефинише као млади старости од 15 до 24 године који не раде,
не школују се, нити иду на обуку. Друштво губи 153 милијарде евра годишње због немогућности њиховог
интегрисања на тржиште рада

Б

рој младих Европљана од 15 до 24 године који не раде,
а при томе не траже посао, нити се школују и обучавају,
достигао је забрињавајућих 7,5 милиона. Они чине 12,9%
целокупне европске омладине. Незапосленост младих је
у просеку дупло већа од незапослености осталог радног
становништва у Европи. У Италији се овај број подигао на 35%, док
у Шпанији и Грчкој достиже чак 50%. Ова популација нарочито је
нарасла у кризи и прилично је шаренолика. Обухвата како младе
са хендикепом и обесхрабрене раднике који сумњају да ће икад
наћи посао, тако и младе који су завршили факултет, али чекају
посао који одговара њиховом статусу и квалификацијама. Стопе
младих који су истовремено ван тржишта рада и образовног система највеће су у Италији, Шпанији, Бугарској и Ирској, а најниже
у Холандији и Луксембургу, показало је истраживање Европске
фондације за унапређење услова рада и живота - Еурофонд.

Млади који се не школују и не обучавају
Ова категорија младих се у европској статистици назива
НЕЕТ (Not in Education, Employment or Training). У већини европских земаља НЕЕТ група се дефинише као млади старости од 15
до 24 године који не раде, не школују се, нити иду на обуку. У истраживању под називом „Незапослени млади који се не школују
и не обучавају: карактеристике, трошкови и одговори политике у
Европи“, наводи се да је половина ових младих регистрована као
незапослени, а остатак је неактиван на тржишту рада. Међу онима
који су неактивни, односно уопште не траже посао, 63% је изјавило
да су способни да раде, али да не траже посао због личних разлога
или зато што мисле да за њих нема посла.
Ова категорија младих није исто што и незапослени млади,
јер по дефиницији незапослени су они који немају посао, али га
траже и желе да раде. Насупрот њима, НЕЕТ групација је неактивна, а није ни у образовном систему. Зато је број младих који су
у НЕЕТ групи већи него број незапослених младих: према подацима из 2011. њих је скоро 7,5 милиона, док је незапослених младих
било 5,2 милиона. Стопа незапослености младих се рачуна као
број незапослених младих у односу на активне младе, док се НЕЕТ
стопа рачуна као број НЕЕТ младих у односу на укупну популацију младих.
У истраживању се наводи да је та популација прилично разнолика, због чега је издвојено неколико група. У првој групи се на-
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лазе млади који имају обавезе у домаћинству или су болесни и са
хендикепом. У другој групи су млади који нису другим обавезама
или препрекама спречени да траже посао или да се школују, као
и обесхрабрени радници и млади који воде опасан стил живота.
У трећој групи су млади који траже посао који одговара њиховом
статусу, а у четвртој групи млади који су добровољно у овој групи, јер путују или се баве неким другим активностима, као што су
сликање и музика.

Доминирају млади нижег образовања
Истраживање потенцира да је рецесија нарочито погодила
младе, због чега се проценат младих који не траже посао и не школују се повећао са 10,8% у 2008. на 12,9% у 2011. Занимљиво је
да се стопа учешћа девојака и младића у овој групи смањила у
кризи. Док су 2000. године стопе биле 11,5% за мушкарце и 14,9%
за девојке, у 2011. је стопа порасла на 12,5% за момке, насупрот
13,4% за девојке. У апсолутним цифрама, у групи НЕЕТ доминирају млади нижег образовања, мада има чланица са високим
учешћем младих са факултетом. У Холандији, Шведској и Данској
је учешће факултетски образованих ниско, испод 5%. Међутим, у
Грчкој се више од 30% свршених студената може класификовати у
групу НЕЕТ, док је у Летонији, на Кипру и у Румунији њихов удео
тек нешто мањи - 20%. Подаци показују да се број ових младих све
више приближава милиону у Шпанији - 866.000 младих, Француској - 891.000, док их је у Великој Британији више од милион - 1,12
милиона, а у Италији 1,199 милиона.
У зависности од заједничких карактеристика, земље ЕУ распоређене су у четири групе. У првој групи, коју чине нордијске
земље, Аустрија, Немачка, Луксембург и Велика Британија, стопа
је најнижа, а међу њима је највише младих неактивних људи. У
овим земљама је мало обесхрабрених младих који сматрају да
не могу да нађу посао. У другој групи, коју чине Бугарска, Грчка,
Мађарска, Италија, Румунија, Пољска и Словачка, стопе су високе,
са великим учешћем девојака. Припадници ове групе су углавном
неактивни и без радног искуства. Трећа група земаља обухвата
Естонију, Ирску, Летонију, Литванију, Португалију и Шпанију. Карактеристична је по високим стопама НЕЕТ популације у укупној
популацији младих од 15 до 25 година и доминацији мушкараца.
У овим земљама пуно је младих у групи НЕЕТ који имају високо образовање, као и обесхрабрених. У последњој групи земаља
налазе се Белгија, Кипар, Чешка, Француска, Луксембург и Словенија. Ту су стопе ниже од просека ЕУ, а припадници ове групе
углавном имају претходно радно искуство.
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Недостатак перспективе

Велика цена искључености
Најновији извештај Еурофонда истиче да економски губитак
за друштво износи 153 милијарде евра годишње само због немогућности интегрисања на тржиште рада овако великог броја младих. Наравно, то је само видљиви део проблема, а сам социјални
трошак, односно дугорочне и краткорочне последице њихове искључености, знатно су веће, на пример, проблеми везани за младе
који би се одали криминалним радњама и везани трошкови штете.
Другим речима, припадници НЕЕТ категорије коштају Европску
унију три милијарде евра седмично услед изгубљене продуктивности и социјално-здравствених трошкова.

Не више ни будућност, него сама садашњост Европске уније
зависи управо од 94 милиона младих, од 15 до 29 година, и од брзине којом ће се они интегрисати на тржиште рада и прилагодити
бројним изазовима. Само један од изазова је одговорност и финансирање растућег броја старих лица у ЕУ, чије пензије представљају
колосални трошак. Као што свакодневно можемо видети и у Србији, особе које су на маргини друштва, попут младих из НЕЕТ
категорије, много чешће су жртве политичких манипулација и показују огромну незаинтересованост и недостатак ангажованости
за политичка и социјална збивања. Иако се може учинити да је ово
само један од извештаја о незапослености младих и последицама
овог феномена, те стварања „изгубљене генерације” младих, изгледа да је његов утицај знатно већи. Извештај је презентован на
Кипру, 29. октобра прошле године, на самиту лидера ЕУ, а да ли ће
се предузети нове конкретне мере након тога, остаје да се види.
Са сваким извештајем о високом нивоу незапослености младих у ЕУ, расте и свест код кључних доносилаца одлука и креатора
политика, што је и неопходно, јер одавно је већ требало схватити
да последице незапослености младих много више коштају од саме
економске рачунице. Сада је већ очигледно да ЕУ има великих
проблема да испуни обавезе социјалног уговора и кохезије, а разочарење и безнађе који обухватају младе широм Европе почињу да
личе на ситуацију у земљама Северне Африке, када су млади преузели ствари у своје руке и допринели промени режима који им
нису више одговарали. Ситуација у ЕУ има много различитости,
али незадовољство међу младима и недостатак перспективе почињу да личе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Међу младима који су без посла, ван образовног система и
ван обука за посао, велики је број особа које немају никакво радно
искуство (43% младих између 20 и 24 године нема никакво радно искуство, односно 28% младих од 25 до 29 година). Потребно је
имати у виду да се ради о просеку за све земље ЕУ, мада је ситуација у појединим (јужним) земљама, као што су Италија и Грчка, знатно тежа. Извештај указује и на све мањи број младих који
су уопште запослени, а и они који имају срећу да имају посао, све
чешће се налазе у ситуацији да имају привремени уговор, раде
мањи број сати и на мање сигурним пословима.
У 2011. години чак 42% младих запослених у ЕУ имало је
привремени посао, док је пре само десет година тај проценат био
33, када је 5,8 милиона младих запослених имало уговор о раду
који није био на пуно радно време. Наравно, цела НЕЕТ категорија
младих незапослених особа не може бити одједном интегрисана
на тржиште рада, све и када би одмах ситуација била побољшана.
Стручњаци сматрају да би 10 посто могло одмах бити апсорбовано
од стране тржишта рада, али и то би била значајна уштеђена вредност, која би износила 15 милијарди евра годишње, захваљујући
проналаску запослења за 1,4 милиона младих. Споменути извештај, објављен од стране Европске фондације за побољшање услова рада и живота, нуди веома квалитетно представљена и анализирана решења у виду политика и конкретних мера.

Како уклонити баријере
Извештај истиче мере које спречавају рано напуштање образовног система и различите видове подршке у оквиру школског окружења, у кући или путем других мера које могу повећати шансе
младе особе да остане у образовном систему.
Потом, ту су мере које имају за циљ да врате и оне који су
напустили раније школовање и пруже им благовремено другу
прилику да се врате у образовни систем, било да се ради о наставку истих студија или о отпочињању студија које више одговарају
њиховим жељама и могућностима. Транзиција између школства и
радног места је посебна област, заснована на адекватним политикама и мерама које помажу младим људима да пређу са учења на
зарађивање. За крај, мере које јачају запошљивост младих особа,
односно њихов капацитет да нађу и задрже посао, као и мере које
дозвољавају да се уклоне баријере запошљавању младих, јесу интервенције које се дешавају најближе тачки на којој младе особе
улазе у тржиште рада. То подразумева, на пример, развијање специфичних вештина потребних за одређено занимање које особа
није стекла током образовања, док други пакет мера подразумева олакшавање проналска посла за младе из појединих рањивих
група.

Досадашња искуства показују да је од изузетне важности
за успешност ових мера не само квалитетан надзор и евалуација
над њиховим спровођењем, како би се обезбедила ефикасност, већ
осигурати се да су младе особе спремне да уђу на тржиште рада.
У том контексту корисна је - и често за успех неопходна - интервенција различитих актера са тржишта рада, пре свега послодаваца,
како би се осигурало да мере на прави начин заиста подигну запошљивост младих особа.
А.Б.
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Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

Крагујевац

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

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

