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Рад преко приватних
агенција за запошљавање

ЛИЗИНГ РАДНЕ СНАГЕ
Велики број запослених у Србији ради преко приватних
агенција за запошљавање. Овакав начин ангажовања
радника познају све земље Европе, али је тамо систем
уређен и радници су заштићени

Оживљавање привреде Србије

ПОВЕЋАЊЕ
ЗАПОСЛЕНОСТИ МЕРИЛО ВЛАДЕ

У наредном периоду, приоритети Владе биће растерећење
рада, пореска реформа и радикална гиљотина прописа која
ће ослободити привреднике разних намета

Пољопривредно-предузетнички
инкубатори

ОБУКА ЗА
АГРОБИЗНИС

У програму могу да учествују млади људи до 35 година,
који желе да се баве узгојем поврћа на територији
Зрењанина, Кикинде и Новог Бечеја
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У Србији све више људи до радног места долази преко
приватних агенција за запошљавање, што се популарно назива
рад на лизинг. радници се практично ангажују онда када је
неком предузећу потребна одређена струка на одређено време. На овај начин, компанија смањује број стално запослених, а
тиме и трошкове, доприноси ефикаснијем пословању и постизању бољег рејтинга код финансијских организација и банака.
Тако, на пример, руска компанија „Гаспромњефт“, која је пре
неколико година постала већински власник Нафтне индустрије
Србије, бележи позитивно и профитабилно пословање, али уз
драстично смањење броја запослених и ангажовање радника
преко лизинг кућа.
Србија, која је на путу ка Европској унији, у много чему
се мора приближити прописима који важе у ЕУ, па и у области
радног законодавства. Запошљавање преко агенција је тренд
у целом свету, али је, на пример, у Европи то уређен систем и
радници су заштићени. Такође, ове године Скупштина Србије
је донела Закон о потврђивању конвенције Међународне организације рада која се односи на рад приватних агенција за
запошљавање, чиме се држава обавезала на то да ће уградити
одредбе те конвенције у радно законодавство.
Из синдиката упозоравају да је предвиђеним изменама Закона о раду омогућена „флексибилизација“ тржишта рада, што
подразумева лакше запошљавање, али и лакше отпуштање.
И нови министар привреде Саша Радуловић наглашава
да ће област рада и запошљавања бити у фокусу Владе у наредном периоду. „О успеху Владе најбоље се може судити на
основу повећања запослености и у остваривање тог циља уложићемо сву енергију и ресурсе“, изјавио Радуловић наводећи
да већ има детаљан план за „гашење бројних пожара“, који годинама „пламте“ у српској економији и привреди. Он је нагласио да прво треба смањити намете на рад, јер имамо порески
систем који директно спречава нова запошљавања. По његовим
речима, морамо да дођемо до прогресивног система опорезивања, у коме би намети расли у зависности од висине примања.
Радуловић је нагласио да је најбоља „субвенција“ привреди
смањење намета на рад, гиљотина прописа, боље пословно окружење и правна сигурност.
Младима се већ ове јесени пружа прилика да се запосле
у оквиру новог и интерактивног начина оглашавања. „Сајн спининг“ (sign spinning), у најкраћем, представља комбинацију екстремних спортова и герила маркетинга и скуп је трикова који уз
бацање, окретање и хватање брендираног знака, директно комуницирају са сваким потенцијалним клијентом. Према речима
идејног творца овог начина оглашавања Макса Дуровића, пробна спиновања већ су урађена са две веће компаније у Србији,
а раде и на успостављању сарадње са Факултетом за спорт и
физичко васпитање, где ће пронаћи спинере и кренути у бизнис.
Младима Баната, који желе да отпочну сопствени бизнис у
области високо-профитабилних повртарских култура, намењен
је програм који заједнички реализују Град Зрењанин, општине Кикинда и Нови Бечеј, уз подршку Министарства омладине и спорта и USAID Пројекта одрживог локалног развоја.
„Пољопривредно-предузетнички инкубатори за младе“ има за
циљ скраћење времена и трошкова оснивања нових пољопривредних бизниса и намењен је младима који имају земљиште
и опрему да започну агробизнис, али којима недостаје знање
и искуство у повртарству и предузетништву, као и младима
којима су потребни и едукација и земљиште и опрема за производњу поврћа.
Редакција
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НАЛЕД понудио Влади препоруке

ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА

Важна препорука подразумева укључивање највећих пословних асоцијација и привреде у
радна тела која ће осмислити и реализовати неопходне реформе

П

рвих пет великих реформских корака Владе Србије,
након именовања нових чланова, морају да буду
измене Закона о раду уз смањивање пореског оптерећења на најниже зараде, унапређење система издавања грађевинских дозвола, борба против сиве економије,
реформа инспекција, као и реформа рада пореске администрације. Без тих потеза најаве бржег економског развоја и
смањења незапослености неће бити реално оствариве, сматра Национална алијанса за локални економски развој.
У циљу успешнијег привлачења инвестиција НАЛЕД
предлаже усвајање закона о улагањима. Тај закон би дао
већа овлашћења локалним самоуправама у привлачењу
инвеститора. Такође, потребно је на општине пренети војну
имовину и имовину из неуспелих приватизација коју нико не
користи, како би их понудили улагачима. Уз то, императив је
дати локалним самоуправама већи утицај на рад подручних
јединица републичких органа и предузећа (РГЗ, Фонд ПИО,
РФЗО, Пореска управа...).
Владан Атанасијевић, председник Управног одбора НАЛЕД-а, каже да су предлози којих има укупно 30 послати
Влади Србије. Важна препорука подразумева укључивање
највећих пословних асоцијација и привреде у радна тела која
ће осмислити и реализовати неопходне реформе.

„Регулаторни индекс којим НАЛЕД мери квалитет
пословног окружења показује да смо тек на трећини жељеног стандарда. Овим реформама тај резултат би значајно
поправили. Општинама би дали шансу да се саме боре за инвестиције уместо да чекају на централну власт. Што је најважније имали би неупоредиво више инструмената за смањивање незапослености“, сматра Атанасијевић.
Важан потез који НАЛЕД предлаже у борби против бирократије јесте усвајање закона о спречавању сувишне папирологије који би натерао државне органе да за сваки документ који траже од грађана и привреде образложе зашто
га захтевају, колико времена је потребно за попуњавање и
колико трошкова носи, на основу чега би могло јасно да се
утврди да ли је неопходан. Влада би требало и да попише
процедуре које највише оптерећују привреду и предложи
план за њихово унапређење.
Такође, у мандату ове владе морао би коначно да заживи принцип „ћутање администрације значи одобравање“,

који би смањио самовољу појединаца у јавном сектору. Развој
е-управе и унапређивање комуникације између државних
органа важан су корак у борби са бирократијом.
Када је реч о фискалној политици НАЛЕД предлаже да
се успостави контрола и онемогући увођење нових парафискалних намета, као и да се спречи ретроактивна примена
прописа. Осим тога, неопходно је и да мере подршке привреди подразумевају једнак третман страних и домаћих фирми.
НАЛЕД предлаже Влади да уведе обавезу свим министарствима да објављују годишње планове за усвајање закона
и стратешких докумената. У том правцу НАЛЕД препоручује
и да се за законе који ће значајно утицати на начин пословања
и финансијски оптеретити привреду предвиди рок од најмање
шест месеци за ступање на снагу, као и да при усвајању закона
буду спремни и сви предвиђени подзаконски акти.
На крају, неопходно је да се анализа ефеката на грађане
и привреду уради не само при прављењу закона већ и након почетка примене како би правовремено могле да буду
усвојене измене и допуне.
В.П.

Кампања за сузбијање
сиве економије
НАЛЕД је у својим просторијама почетком септембра, члановима и представницима привреде предочио планиране кораке у спровођењу активне кампање за сузбијање сиве економије
у Србији. Директорка Тима за регулаторну реформу, Јелена Бојовић представила је нову иницијативу НАЛЕД-а која се односи на
смањење сиве економије у свакодневном пословању и животу
грађана, а кроз активно учешће привреде, грађана и пре свега
Владе.
У предстојећем периоду, НАЛЕД ће у сарадњи са члановима и партнерима спроводити планиране активности у две фазе,
и то кроз медијску кампању која подразумева обезбеђивање
подршке јавности; анализу постојећих ефеката (квантификација ефеката); заговарање/лобирање и путем спровођења Стратегије за ублажавање мера сиве економије, а кроз освешћивање,
пре свега грађана, о штетности сиве економије; подстицање саморегулације; успостављање репресивних као и подстицајних
мера Владе.

Оживљавање привреде Србије

ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ
МЕРИЛО ВЛАДЕ

Приоритети Владе у наредном периоду биће растерећење рада, пореска реформа и радикална
гиљотина прописа која ће ослободити привреднике разних намета - наглашава министар
привреде Саша Радуловић

„О

успеху Владе најбоље се може судити на основу
повећања запослености и ова Влада ће у остваривање тог циља уложити сву енергију и ресурсе“,
изјавио министар привреде Саша Радуловић наводећи да већ има детаљан план за „гашење бројних пожара“,
који годинама „пламте“ у српској економији и привреди.

„Наравно, постоје питања о којима се мора постићи политички консензус и нормално је да различити министри
имају различите приоритете, али то је здрава конкуренција. Свима ће бити тешко. Влада ради као тим и тимски ће
и решавати проблеме. Они постоје у многим областима, сви
осећамо велику одговорност, али и енергију и жељу да направимо позитивне промене и побољшамо ситуацију у Србији“, казао је Радуловић у интервјуу за „Новости“ и објавио
да ће му саветници бити Мирослава Миленовић из Савета за
борбу против корупције и Душан Васиљевић, који води тим
за регулаторну реформу.
Што се тиче смањења незапослености, Радуловић је
нагласио да прво треба смањити намете на рад, јер имамо
порески систем који директно спречава нова запошљавања.

Растеретити привреду
Министар привреде Саша Радуловић је у изјави за дневни
лист Блиц нагласио да банке у Србији имају вишак средстава
које немају где да пласирају.
„Број ненаплативих кредита незванично је око 50 одсто.
Сматрам да је кључ за решавање овог блокираног стања у решавању управо тих кредита. У том случају би и камате могле
бити ниже, јер се трошкови свих тих ненаплативих зајмова не би
више пребацивали на оне који данас узимају позајмице“, рекао
је Радуловић и додао да је о томе разговарао са гувернерком
НБС. По његовом мишљењу дугорочно гледано Фонд за развој,
какав је данас, не доприноси превише функционисању привреде.
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„Неразумно је да неко ко заради 300 евра треба 120 да
даје држави. Морамо да дођемо до прогресивног система
опорезивања, у коме би намети расли у зависности од висине примања. У том случају, намети на најниже зараде биће
минимални или их уопште неће бити“, рекао је министар и
додао је реч о великом смањењу пореза и доприноса на плате
који ће се осетити у привреди. Он је нагласио да је најбоља
„субвенција“ привреди смањење намета на рад, гиљотина
прописа, боље пословно окружење и правна сигурност.
На питање да ли држава може решити проблем неликвидности привреде, Радуловић је навео да постоје модели
који су примењени у свету.
„Код великих компанија мора да дође до конверзије потраживања у капитал, да би се растеретила привреда и да би
могла даље добро да функционише“, сматра он.
„Имамо и велики проблем ликвидности који потиче од
лоше спроведених приватизација, у којима су нови власници неодговорно узимали велике кредите и уместо у развијање бизниса трошили их на некретнине, јахте... Ти кредити су направили толики терет на оперативни бизнис да он
то више не може да носи и готово су сва предузећа ушла у
неко предстечајно или стечајно стање. Зато Закон о стечају
мора коначно да проради. Стечај није смрт, већ треба да омогући да се предузеће које је запало у проблем реорганизује,
врати здраве делове, а нездраве прода и ликвидира“, наводи

Прогресивно опорезивање и
социјалне карте
У Влади се припрема измена пореских закона, чији ће циљ
бити да мање намете које буду плаћали привреда и сиромашнији слој грађана, држава надокнади већим порезима на имовину оних који су добростојећи и плате које су веће од просечних објављује „Блиц“. Разматра се идеја да се уведу две границе једна мања од 100.000 динара, а друга за зараде веће од 100.000.
То би значило да се део зараде преко тог износа опорезује по
стопама већим од основног пореза на зараде. Истовремено неопорезовани део плате биће мало повећан.
Коначан предлог биће утврђен у наредних месец дана, наводи Блиц, који пише и да је потпредседник владе Александар
Вучић разговарао са бројним експертима о томе како да се идеја
о прогресивном опорезивању прихода и имовине спроведе у
дело на најправеднији начин. Како пише лист, у Србији сваки
трећи становник је незапослен, а има око 86.000 оних чије су
зараде преко 100.000 динара, док је 18.000 запослених са платама преко 150.000 динара, а групу најбогатијих чини свега један
одсто укупне популације.
Они који имају зараде ниже од просека, од наредне године
моћи ће да рачунају на повољности које ће им омогућити социјалне карте, а министар привреде Саша Радуловић за „Блиц“
каже да ће тај пројекат бити међу приоритетним задацима.
„Јавна предузећа, према нашем плану, више неће моћи да
обављају социјалну функцију. Зато је важно да имамо социјалне
карте, које, без обзира на тврдње претходне власти, нису скупе“,
констатује Радуловић.

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

Радуловић и оцењује да буџет није у сјајном стању, и да је то
ограничавајући фактор, али да „постоји још много простора
за стезање каиша“. Ипак, по његовим речима, најугроженији
грађани неће поднети терет кризе кроз коју пролазимо и о
томе постоји потпуно јединство у Влади.
Министар је нагласио да постоји политичка воља и за
енергично спровођење плана сређивања стања у јавним предузећима.
„До краја године имаћемо јасну слику о имовини, билансима, успоставићемо правила понашања, планирања и јасне
критеријуме успешности. Циљ није департизација, јер ме не
занима ко је из које странке, ако је у стању да води предузеће,
већ професионализација“, рекао је Радуловић. Он напомиње
да је држава преузела обавезу да реши проблем 179 предузећа у реструктурирању и то ће испунити до краја јуна 2014,

Србију чекају болне реформе
Српски економисти су оценили да за излазак из економске
кризе Србији предстоје болне реформе и решење проблема са
растом јавног дуга. Економиста Миладин Ковачевић казао је новинарима у паузи скупа о утицају стварања банкарске уније на
земље које нису чланице ЕУ у организацији Уникредит банке, да
Србија не може да реши проблем јавног дуга мерама фискалне
консолидације или реформама без аранжмана са Међународним монетарним фондом (ММФ). Тај аранжман, додао је Ковачевић, морао би да буде „стенд бај“ са репрогамом дуга или неким
начином рефинансирања јавног дуга да бисмо дошли до даха
2015. године или касније.
„Услов свих услова је аранжман са ММФ, други је покретање реформи посебно у јавном сектору, трећи консолидација
јавних финансија и уштеде, а четврти финансијски механизам
за помоћ привреди која има извозну оријентацију“, казао Ковачевић и оценио да би еврообвезнице Србије на међународном
тржишту могле да се продају по стопама уз камату од шест до
седам одсто, што није јефтино, али није ни препрека.
„Нисмо дошли у ситуацију да не можемо да повучемо новац. За ову годину Србији би требало још 1,3 милијарде евра,
односно 1,7 милијарди долара укључујући финансирање буџета
за први квартал 2013. године“, казао је он и додао да би следеће
године Србији требало још око 1,3 милијарде, уз пад дефиицита
на 3,5 одсто БДП-а.
Екномиста Бранко Урошевић, који је и саветник гувернера
Народне банке Србије, оценио је да је очигледно да буџетски
приходи у овом тренутку неће моћи да се лако повећају, тако да
ће морати да се смањују расходи. Он је исткао да ће то како ће
се одредити приоритети за смањивање расхода бити политичка
одлука и да се говори о реформи пензијског система и смањењу
субвенција јавним предузећима. Према његовим речима, морају се очекивати веома болни резови јер су структурни проблеми остављени по страни и нису решавани годинама.

Бесплатна публикација о запошљавању

али да постоји и известан број фирми у којима је раскинут
уговор са купцем или у њима држава има мањинско власништво. Зато је, по његовом мишљењу, важно у што краћем
року променити Закон о приватизацији.
„Није идеја да држава преузима предузећа, али ће сигурно бити случајева где ће то бити потребно. Битно је да се
те ствари не раде ад хок, већ да имамо системско решење
које ћемо применити када је то потребно. Нама треба здрава
држава и треба предузети системске мере да до ње дођемо“,
рекао је Радуловић и додао да ће отпуштања свакако бити
део процеса у сређивању ситуације у јавним предузећима,
али да се мора водити рачуна о социјалном аспекту.
„Јасно је да неће моћи да се прихвати све што траже
послодавци, али се не може приморавати послодавац да
држи раднике ако не постоји могућност да их плаћа“, рекао
је Радуловић и додао да са министарком енергетике има изузетно добру сарадњу на решавању проблема неких кључних
јавних предузећа.

„Када је у питању Србијагас, инсистираћемо на примени
плана реструктурирања те фирме. Добили су повећање цене
и не постоје разлози да праве губитке. Што се тиче Телекома, мислим да је продаја погрешна реч и да постоје и друге могућности за ову компанију. Можда је за Телеком добро
да изађе на берзу или нађе стратешког партнера. У сваком
случају компанији је неопходна корпоратизација“, сматра
Радуловић.
В.П.
18.09.2013. | Број 535 |
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Рад преко приватних
агенција за запошљавање

ЛИЗИНГ
РАДНЕ
СНАГЕ

Велики број запослених у Србији ради преко
приватних агенција за запошљавање. Овакав
начин ангажовања радника познају све
земље Европе, али је тамо систем уређен и
радници су заштићени

У

Србији све више људи до радног места долазе преко
приватних агенција за запошљавање, што се популарно назива - рад на лизинг, а радници се практично ангажују онда када је неком предузећу потребна
одређена струка на одређено време. У Нафтној индустрији
Србије око 40 одсто запослених ради преко лизинга, на тај
начин се радници запошљавају и у многим јавним и комуналним предузећима, као и у Клиничком центру Војводине,
пише новосадски Дневник.
Руска компанија „Гаспромњефт“, која је пре неколико
година постала већински власник Нафтне индустрије Србије, бележи позитивно и профитабилно пословање, али уз
драстично смањење броја запослених и ангажовање радника преко лизинг кућа. Како је недавно изјавила министарка
енергетике Зорана Михајловић, сада у НИС-у има око 4.500
запослених, што је мање него у тренутку приватизације,
када их је било 10.000. Реагујући на примедбу Синдиката
НИС-а о одласку великог броја запослених у регистроване
лизинг компаније, Михајловићева је указала да је такав вид
запошљавања по закону и да Министарство не може да реагује, али да о томе представници државе могу разговарати
са пословодством НИС-а и да се то и чини, и да држава може
да даје коментаре у односу на одређене стратешке правце
компаније.

запослених. Такође, приликом ангажовања радника преко
посредника, односно лизинг компанија, предност имају бивши запослени. На тај начин, указују у НИС-у, потврђује се
брига за бивше запослене и омогућава да и након раскида
радног односа у НИС-у буду радно активни и имају редовне
приходе. Србија, која је на путу ка Европској унији, у много
чему се мора приближити прописима који важе у ЕУ, па и у

Подршка социјалном програму

Број запослених у НИС-у је један од елемената који доприноси његовој ефикасности и стабилности, што су пред менаџмент поставила два главна акционара - „Гаспромњефт“
и Влада Србије, указују у тој нафтној компанији. Све одлуке
доносе се у складу са Законом о раду и осталом законском
регулативом, а у складу са тим решава се и питање броја
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Крајем прошле недеље представници Филијале НСЗ Панчево одржали су састанак са представницима руководства НИС-а
на ком се расправљало о социјалном програму ове компаније.
Раднике, који су потенцијални корисници социјалног програма и који су такође присуствовали овом састанку, представници панчевачке Филијале НСЗ упознали су са условима и
правима која ће остварити уколико постану корисници новчане
накнаде. Са жељом да поменутим радницима пруже истинску
помоћ у решавању једне од тежих животних ситуација, као што
је губитак радног места, запослени у НСЗ су им представили и
друге могућности из програма мера активне политике у запошљавању.
Подсетићемо да је Нафтна индустрија Србије објавила
понуду запосленима за споразумни престанак радног односа.
Пријаве се подносе до 16.09.2013. године,а могу да се пријаве
сви запослени у НИС који на дан 02.09.2013. године имају Уговор
о раду на неодређено време и више од 4 године непрекидног, тј.
везаног стажа и до 31.12.2013. године не испуњавају ниједан од
услова за одлазак у пензију.
З.М.
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области радног законодавства. По речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, овакав
вид запошљавања све је чешћи и примењује се у различитим
облицима и формама и многи послодавци унајмљују раднике свих струка - од спремачице до инжењера. Он упозорава
да постоје индиције да ће променама Закона о раду агенције
за запошљавање постати послодавци.

Флексибилније тржишта рада
Најновија Анкета о радној снази показује да је под уговором
на одређено време око 244.000 радника. Из Савеза самосталних
синдиката Србије упозоравају да ће се овај број драстично повећати с обзиром да је предвиђеним изменама Закона о раду
омогућена „флексибилизација“ тржишта рада, што подразумева лакше запошљавање, али и лакше отпуштање. Нарочито
забрињава предлог да се рад на одређено време са садашњих
годину продужии на три године, али и увођење и регулисање
механизама изнајмљивања радника и скраћења радног времена.

„При томе се радник потпуно губи из вида и ништа се не
пита. Послодавац, односно фирма која „изнајмљује“ радника,
нема никакву обавезу према раднику, већ то преузима агенција. Радни однос се не заснива на неодређено време“, каже
Милић и додаје да се при томе задовољава интерес послодавца, који нема никакву обавезу према запосленом и агенције
која има интерес да ангажманом одређене радне снаге ост-

вари зараду, а између та два интереса, радник је на губитку.
Ангажовањем радника преко лизинг кућа уместо властитих, компанија практично смањује број стално запослених,
а тиме и трошкове у компанији, а на тај начин доприноси
ефикаснијем пословању, постизању бољег рејтинга код финансијских организација и банака и такав вид рада је тренд
у целом свету.
Наравно да овакав начин запошљавања познају све
земље Европе, али је тамо уређен систем и радници су
заштићени.
„Будући да се најављује да ће рад на лизинг бити део новог законадавства, обавеза синдиката јесте да се не дозволе
промене које ће од људи направити робу“, каже Милић.
Потпредседник Јединствене синдикалне организације
НИС-а АД Вељко Жунић је у изјави новосадском Дневнику
упозорио да је ове године Скупштина Србије донела Закон
о потврђивању конвенције Међународне организације рада
која се односи на рад приватних агенција за запошљавање,
чиме се држава обавезала на то да ће уградити одредбе те
конвенције у радно законодавство. По његовом мишљењу,
рад преко лизинг кућа не може се зауставити јер је то све
чешћи начин запошљавања, али се морају прописати правила игре.
„Важећи Закон о штрајку, као и онај који се сада ради,
утврђује минимум процеса рада у делатностима од општег
значаја, чиме се подразумева да 70 одсто радника не може
учествовати у штрајку. По тој аналогији, у компанијама не би
смело да буде више од 30 одсто радника ангажованих преко
лизинга“, каже Жунић.
A.Б.

НИС изнајмљује 40 одсто радника
По речима потпредседника Јединствене синдикалне организације НИС-а
АД Вељка Жунића, у НИС-у је сада, од укупног броја радника, око 60 одсто
запослено на неодређено време, док је око 40 одсто радника ангажовано преко лизинг компанија, а међу њима су и некадашњи радници НИС-а који су уз
законске отпремнине раније отишли из компаније. Он истиче да је основна
примедба синдиката запошљавање радника преко лизинга на радним местима са повећаним ризиком, а то су, пре свега, радна места где је изузетно
важно стечено искуство. У складу са Законом о запошљавању, на радним местима са повећаним ризиком, као што су послови на процесним постројењима,
гарнитурама за бушење и слично, не би требало да се запошљавају радници
преко лизинга, а то исто се односи и на кључне послове у компанији у сфери
менаџмента, финансија - каже Жунић за новосадски Дневник.
У компанији, међутим, наглашавају да сви запослени који наставе да раде за НИС преко лизинг компанија, претходно добијају
отпремнину од 560 евра по години укупног стажа, као и 1,5 просечну зараду НИС-а. Осим тога, обезбеђена је и додатна повољност
за раднике који су подигли стамбене кредите уз субвенцију НИС-а јер могу рачунати на отпис и до чак 70 одсто преосталог дуга за
кредит, истичу из НИС-а.

Бесплатна публикација о запошљавању

18.09.2013. | Број 535 |

7

Тимски рад

ОСНОВА УСПЕШНОГ
ПОСЛОВАЊА

Да би тим био ефикасан и дао очекиване резултате, потребно је све појединце ускладити,
елиминисати њихове различитости и сложно их повести према остварењу резултата и
циљева. То је врло захтеван посао, коме сваки менаџер (лидер, вођа) тима мора озбиљно
да се посвети
Тимски рад је основа успешног пословања компанија.
Рад у тиму може довести до импресивних решења и остваривања сјајних резултата. Међутим, сваки тим чине различити
појединци. Свако од њих има своје потребе, свој специфичан
начин рада, начин понашања према другима и приступања
послу. Да би тим био ефикасан и дао очекиване резултате,
потребно је све појединце који чине тим ускладити, елиминисати њихове различитости и сложно их повести према остварењу резултата и циљева. То је врло захтеван посао коме
сваки менаџер (лидер, вођа) тима мора озбиљно да се позабави.
Први корак који послодавац треба да спроведе јесте
да препозна потенцијал међу члановима свог тима и да на
основу тога додели посао у коме ће појединац изразити све
своје потенцијале. Када сваки члан тима да свој максимум у
обављању заједничког посла и резултати тима неће изостати. Поред правилне расподеле послова између чланова тима,
такође је битно да се дефинишу заједнички циљеви тима. Одредити који су циљеви којима ће тежити тим није нимало лак
посао, јер он треба да се базира на чињеницама, а не личним
жељама и преференцијама вође.

Приликом дефинисања циљева потребно је узети у обзир све релевантне факторе, као што су квалитет и потенцијал којим располаже тим, као и резултате који су остварени у претходном периоду. Уз то, битно је циљ поставити тако
да он уједно представља сатисфакцију сваког члана тима.
Ниједан посао не може бити ефикасно урађен уколико сви
који раде не теже истом циљу. Само они менаџери који при
формирању свог тима успеју правилно да спроведу наведене
кораке, могу очекивати да ће створити екипу на коју ће бити
поносни. Водити тим ка успеху и врхунским резултатима
требало би да буде главна преокупација сваког менаџера.
Као што ни најстручнији професори на факултету нису
увек и најбољи предавачи, тако ни најбољи стручњаци нису
увек најсрећнији избор за вођу тима. Поред стручности потребна је и способност за рад у тиму. Када је Луис Герстнер
(Louis Gerstner) почетком деведесетих дошао на чело поср-
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нулог „Ај-би-ема” (IBM), у обраћању својим сарадницима
одмах је истакао да он лично не зна ништа о рачунарима,
али да то неће представљати проблем за компанију. Фирма
није била у кризи зато што су њени стручњаци заборавили да
производе компјутере, већ зато што је руководство изгубило
визију и мотивацију. Његов посао биће да их поведе у новом
смеру, да их научи бољем тимском раду и бољој организацији.
Основни задатак вође је да створи визију и придобије
људе за њу. Не постоји општи критеријум за њихово препознавање. У недостатку бољег израза за такве људе обично
кажемо да су харизматични. Вођа, такође мора поседовати
емотивну и социјалну интелигенцију, као и вештину комуникације. Емотивна интелигенција - вођа може бити довољно
компетентан за остваривање циљева и задатака на послу,
али му може недостајати контрола над сопственим емоцијама: може бити раздражљив, суморан, променљивог расположења, сујетан и слично, што може озбиљно угрозити његову
ефикасност.
Социјална интелигенција - док нам емотивна интелигенција омогућава да овладамо сопственим понашањем на
послу, социјална интелигенција нам помаже да остваримо
утицај на сараднике. Кроз међусобну комуникацију ствара
се социјално интелигентна средина у којој владају здрави колегијални односи, у којој је олакшан процес тимског рада, сарадници су мотивисани за рад и слично. Комуникација - без
способности да пренесе своју визију сарадницима, ниједан
вођа неће моћи да придобије људе за њено остварење, што
комуникацију сврстава у основну вештину којом лидери морају овладати.
На крају треба истаћи да су најважнији ресурси неке
компаније особе које су поштоване од стране својих сарадника. Положај се може формално доделити, али за поштовање и
ауторитет сарадника свако се мора сам изборити. Особе које
су то оствариле најбољи су кандидати за вођу тима.
Извор: Инфостуд
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу Споразума о уређењу међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Националне службе за запошљавање и
Општине Сокобања за 2013. годину

ОПШТИНA СОКОБАЊА
Расписује

КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНА ПРАКСА
У 2013. ГОДИНИ

Документација за подношење захтева:
захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу
Националне службе;
фотокопија решења надлежног органа о упису у
регистар, уколико подносилац захтева није регистрован
у АПР;
пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за
последњи месец који претходи месецу у коме је поднет
захтев, оверена од стране Пореске управе;
извод из закона/општег акта послодавца, где је као
услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа;
радна биографија ментора на прописаном обрасцу
Националне службе.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима
са VII степеном стручне спреме која се први пут стручно
оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту
и степен стручне спреме, а ради стицања услова за полагање
приправничког/стручног испита, у складу са законом или
општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје 12 месеци за приправнике са
најмање четворогодишњим високим образовањем.
Јавни позив је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.
Tоком трајања програма стручне праксе, Национална служба
за запошљавање:
1. Ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у
месечном износу од:
14.000,00 динара.
2. Врши обрачун и уплату доприноса за случај
повреде на раду и професионалне болести, у
складу са законом.

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на
основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у
програму.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Услови:
Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може
остварити послодавац под условом:
- да је директни или индиректни корисник буџета Општине
Сокобања;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца као услов за рад на одређеним
пословима прописана обавеза обављања приправничког
стажа;
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију
Националне службе - Филијала Зајечар, Испостава
Сокобања које:
o
има високо образовање;
o
нема радног искуства у струци;
o
у периоду од шест месеци пре подношења
Захтева није било у радном односу код истог
послодавца.
- да има кадровске и друге капацитете за стручно
оспособљавање лица.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са
послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити
укључена у програм.

Бесплатна публикација о запошљавању

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи
критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски
капацитети послодавца, дужина обављања делатности
послодавца, претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе.
Критеријуми за бодовање захтева и динамика одлучивања
биће објављени на огласној табли НСЗ - Испостава Сокобања,
даном објављивања јавног позива.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања
по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица у складу са
расположивим средствима.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се по
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање/
Комисије, у року од 10 дана од дана затварања конкурса.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Сокобања и послодавац, у року до 15 дана од дана
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе
закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора
бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма
стручне праксе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини
трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци,
у складу са законом, односно актом о организацији и
систематизацији послова;
- доставља Националној служби извештаје о присутности
лица на стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној
стручној пракси, у складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног
испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о
оспособљавању неопходне за полагање испита пред
надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно
положеном приправничком/стручном испиту;
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- омогући Националној служби контролу реализације
уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су
од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од
дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног
оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим
лицем истог нивоа образовања који испуњава потребне
услове у складу са законом, за преостало време дефинисано
уговором увећаним за период спроведене замене.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Заинтересовани
послодавци
достављају
тражену
документацију на адресу Националне службе за запошљавање
- Филијала Зајечар, Испостава Сокобања, Немањина бб.
Информације о програму могу се добити на бројеве телефона:
019/444-518 и 018/830-654.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 88/10), Одлуке о учешћу о финансирању програма или
мера активне политике запошљавања Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике бр. 401-00-738/201324 од 03.04.2013. године и анекса споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма и мере
активне политике запошљавања између Националне службе
за запошљавање и Општине Тител за 2013. годину, а у складу
са Локалним акционим планом запошљавања Општине Тител
за 2013. годину (усвојен Одлуком бр. 0110-4/2013-IV-04 од
08.02.2013. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - ИСПОСТАВА ТИТЕЛ
ОПШТИНА ТИТЕЛ У САРАДЊИ
СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНА ПРАКСА
У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима
која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која
су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која
су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за
полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања
услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу
са законом или општим актом послодавца, без заснивања
радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже
24 месеца, односно у складу са актом о организацији и
систематизацији послова код послодавца, и то:
• до 6 месеци за приправнике са средњим
образовањем;
• до 9 месеци за приправнике са вишим или високим
трогодишњим образовањем;
• до 12 месеци за приправнике са најмање
четворогодишњим високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена
потребног за полагање приправничког/стручног испита, у
програм се укључује за преостали период потребан за
стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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Tоком трајања програма стручне праксе, Национална служба
за запошљавање и Општина Тител:
1. Ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у
месечном износу од:
• 19.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
• 25.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем и
• 28.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим
високим образовањем.
2. Врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде
на раду и професионалне болести, у складу са законом.
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III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Услови:
Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може
остварити послодавац под условом:
• да је регистрован на територији Општине Тител;
• да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање;
• да је законом или актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца као услов за рад на одређеним
пословима прописана обавеза обављања приправничког
стажа;
• да је измирио раније уговорне обавезе према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
• да има најмање једно запослено лице;
• да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију
Националне службе које:
1. има средње, више или високо образовање
2. нема радног искуства у струци или нема радног
искуства у својству приправника, довољног за
стицање услова за полагање приправничког/
стручног испита
3. у периоду од шест месеци пре подношења Захтева
није било у радном односу код истог послодавца.
• да има кадровске и друге капацитете за стручно
оспособљавање лица:
1. има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа
образовања као и приправник.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са
послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити
укључена у програм.

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

Документација за подношење захтева:
• захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу
Националне службе;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
• пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за
последњи месец који претходи месецу у коме је поднет
захтев, оверена од стране Пореске управе;
• извод из закона/општег акта послодавца, где је као
услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа.
Национална служба - Филијала Нови Сад - Испостава Тител
задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева:
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби
- Филијали Нови Сад - Испостави Тител, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети
у Националној служби - Испостави Тител или са сајта: www.
nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева:
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева
и приложене документације са условима из Јавног позива.
У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по
поднетом захтеву, Национална служба задржава право да
изврши службени обилазак послодавца.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
• стручно оспособљава незапослено лице у дужини
трајања уговорне обавезе;
• оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци,
у складу са законом, односно актом о организацији и
систематизацији послова;
• доставља Националној служби извештаје о присутности
лица на стручној пракси, у складу са уговором, а
Национална служба за запошљавање на основу
извештаја послодавца о присутности лица врши исплату
лицима која су на стручној пракси;
• достави Националној служби извештај о обављеној
стручној пракси, у складу са уговором;
• организује лицу полагање приправничког/стручног
испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе
о оспособљавању неопходне за полагање испита пред
надлежним органом;
• изда потврду о обављеној стручној пракси, односно
положеном приправничком/стручном испиту;
• омогући Националној служби - Испостави Тител контролу
реализације уговорних обавеза и
• обавести Националну службу - Испоставу Тител о свим
променама које су од значаја за реализацију уговора, у
року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног
оспособљавања изврши замену са другим незапосленим
лицем истог нивоа образовања који испуњава потребне
услове у складу са законом, за преостало време дефинисано
уговором, увећаним за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у организационој
јединици Национaлне службе - Филијали Нови Сад - Испостави
Тител, на број телефона: 021/860-094.
Јавни позив траје 15 дана од дана објављивања на сајту
Општине Тител, на сајту Националне службе за запошљавање
и у публикацији “Послови”.

Друштвена одговорност

Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси
председник Општине Тител на основу прибављеног мишљења
Локалног савета за запошљавање.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у
року од 15 дана од дана затварања конкурса.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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467
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Администрација и управа
Јагодина

це (као доказ о радном искуству); очитану личну карту или оверену
копију личне карте. Документа доставити у оригиналу или у овереној
копији, док изабрани кандидат има и обавезу да пре уручења решења
о постављењу достави и уверење о општој здравственој способности
(издаје надлежна здравствена установа). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ЋУПРИЈА

Нови Са д

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Начелник Општинске управе Општине Ћуприја
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у
органима државне управе, најмање 5 година радног искуства у струци,
да је кандидат 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. Уз пријаву доставити: кратку биографију, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, уверење о положеном стручном испиту
или уверење о положеном правосудном испиту, уверење да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (не старије од 6 месеци), оверену копију
радне књижице (као и доказ о радном искуству), уверење о здравственој
способности (оригинал). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или у овереној копији. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова огласа
подносе се препоручено поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„За оглас“ или лично предајом на шалтеру писарнице у згради Општинске управе у Ћуприји, 13. октобар 7, са истом назнаком. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. За све информације у вези
са огласом контактирати Мају Бешевић, на број телефона: 035/8470-248.

Кикинда
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХОРГОШ
Хоргош, Велика 8

Секретар месне заједнице
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, годину дана радног искуства у
локалној самоуправи; знање језика у службеној употреби у Oпштини
Кањижа - српски и мађарски језик; оспособљеност за рад на рачунару
- познавање и коришћење Wоrd и Еxcel програма; возачка дозвола „Б“
категорије. Уз пријаву поднети документa са којима се доказује испуњеност услова из огласа: оверену фотокопију уверења о држављанству;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију о стручној спреми, изјаву о знању српског и мађарског језика,
доказ о оспособљености за рад на рачунару, фотокопију возачке дозволе. Пријава на оглас заједно са документима подноси се поштом, на
горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на
оглас - не отварати“ - на полеђини коверте адреса кандидата и број
телефона. Непотпуне, неблаговремене и незатворене пријаве неће бити
разматране.

Ниш
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Начелник Општинске управе Општине Ражањ
на период од 5 година

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава посебне услове предвиђене чл. 54
став 2 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факултет; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година
радног искуства у струци. Поред наведених посебних услова, кандидат
мора да испуњава и опште услове предвиђене чл. 6 став 1 Закона о радним односима у државним органима: држављанство Републике Србије;
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; општа здравствена способност. Уз пријаву доставити: кратку биографију; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); диплому
правног факултета; уверење о положеном стручном испиту; уверење
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење о
некажњавању (не старије од 6 месеци); оверену копију радне књижи-
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ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Самостални стручни сарадник II за управне
послове у области водопривреде у Покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Опис послова радног места: у области водопривреде обавља управне
послове везане за издавање водних услова, сагласности и дозвола за
објекте и радове на територији АП Војводине; прати и анализира стање
и односе у области заштите од штетног дејства вода и коришћење вода,
прати стање у области наводњавања и одводњавања, стање у области
заштите вода и обезбеђења водом за пиће; у обављању послова сарађује
са другим покрајинским органима и научним и стручним организацијама
и врши друге сложеније послове у којима се примењују утврђене методе
рада, стручне технике, односно утврђени поступци који су најчешће прецизно одређени, по налогу покрајинског секретара, помоћника покрајинског секретара и начелника Одељења.
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије) или на основним студијама биотехничке науке (дипл. инж.
пољопривреде, смер уређења и коришћења вода у пољопривреди) или
грађевинског инжењерства (дипл. инж. грађевинарства, смер индустријске или хидроградње) или у области технолошког инжењерства у
трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа у
струци, стручна оспособљеност за обављање сложенијих послова, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на
рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.
Посебни услови: у радни однос у државном органу не може бити
примљено лице које је 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.
Одлука о избору: одлуку о избору између пријављених кандидата
доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Место рада: Нови Сад.
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове
запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 19.
септембра 2013. године, а истиче 03. октобра 2013. године.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Оливера
Крчо, самостални стручни сарадник II за правне послове, број телефона:
021/4874-120.
Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања
и контакт телефон;
- уверење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од
шест месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
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- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу
управе (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечен радни стаж);
- фотокопија радне књижице.

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Самостални стручни сарадник за пројектне и
оперативне послове у Покрајинском секретаријату
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
на одређено време, најдуже до повратка
привремено одсутног запосленог
Опис послова радног места: обавља послове покрајинске управе који
се односе на одржавање и унапређење односа АП Војводине са другим
регијама, међународним организацијама и институцијама које окупљају
регионе, посебно АЕР, АЕБР, Еврорегион „Дунав-Криш-Мориш-Тиса“;
припрема аката и других радњи у поступку оснивања канцеларија или
других облика преко којих ће се остваривати сарадња са одговарајућим
територијалним заједницама и јединицама локалне самоуправе других
држава у оквиру спољне политике Републике Србије уз сагласност Владе Републике Србије; учествовање у закључивању и примени међународних споразума; праћење дипломатских и конзуларних активности на
територији АП Војводине; стварање услова и развој административних
капацитета покрајинске управе за реализацију пројеката који се финансирају из Фондова Европске уније, донација и других облика развојне
помоћи; управљање и координација у процесу израде и реализације
пројеката које финансира ЕУ; активности у процесу предлагања модела обезбеђивања средстава за суфинансирање и предфинансирање
пројеката; праћење наменског трошења средстава који се односе на
реализацију пројеката у области међурегионалне сарадње и локалне
самоуправе; предлагање финансијских механизама за децентрализацију
овлашћења за одлучивање на локалном нивоу, као и механизме за унапређење квалитета пружања локалних јавних услуга; предузимање мера
ради привлачења инвестиција у Покрајину и давање подршке за оснивање компанија и изградњу инфраструктуре неопходне за новонастале
компаније; праћење и анализа домаћих прописа и међународно - правних аката и друге најсложеније послове по налогу покрајинског секретара, подсекретара и помоћника покрајинског секретара.
УСЛОВИ: стечено високо образовање у пољу природно - математичких,
техничко - технолошких или друштвено - хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије) или на основним природно - математичким,
техничко - технолошким или друштвено - хуманистичким студијама у
трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа
у струци, положен државни стручни испит, стручна оспособљеност за
обављање сложених послова, знање страног језика или језика мањинске
националне заједнице, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START); пробни рад од шест месеци.
Путем тестирања и интервјуа извршиће се провера знања страног језика
(немачки језик, енглески језик или италијански језик) или језика мањинске националне заједнице кандидата.
У радни однос у државном органу не може бити примљено лице које је
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.
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински
секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове
запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 19.
септембра 2013. године, а истиче 03. октобра 2013. године.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. Пријаве се подносе искључиво у писаној форми, поштом
или на писарници покрајинских органа (никако путем мејла).
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Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Душанка
Зељковић, самостални стручни сарадник II за правне послове, број телефона: 021/4874-893.
Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања
и контакт телефон;
- уверење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од
шест месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу
управе (оригинал или оверена фотокопија);
- сертификат - диплома овлашћене установе о знању страног језика (енглески, немачки или италијански језик) или језика мањинске
националне заједнице (оригинал или оверена фотокопија);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечен радни стаж);
- фотокопија радне књижице (оверена фотокопија).
Напомена: кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско
уверење о општој здравственој способности - не старије од 6 месеци.
Кандидат који буде изабран, а нема положен државни стручни испит,
исти је дужан да положи у року од годину дана.

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Виши сарадник за рекреативни туризам у
Покрајинском секретаријату за привреду,
запошљавање и равноправност полова
Опис послова радног места: обавља оперативне послове који се
односе на припрему програма туристичких подручја оријентисаних према
рекреативном туризму, прати и учествује у предлагању мера за њихову
реализацију; учествује у припреми и унапређењу туристичке пропаганде; прати законе и друге прописе из делокруга рада Сектора; учествује
у припреми извештаја и информација за потребе Покрајинске владе и
Скупштине; сарађује са републичким и покрајинским органима и органима локалне самоуправе, туристичким организацијама и удружењима;
израђује решења за исплату средстава по конкурсима, јавним позивима
и слично; обавља и друге послове по налогу секретара и помоћника.
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у области
друштвено - хуманистичких наука (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног стажа у струци и положен државни стручни
испит и основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START).
Посебни услови: у радни однос у државном органу не може бити
примљено лице које је 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.
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински
секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове
запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 19.
септембра 2013. године, а истиче 26. септембра 2013. године.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Слађана Таталовић Иванов, самостални стручни сарадник I за опште правне
послове и запошљавање, број телефона: 021/4874-709.
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Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања
и контакт телефон;
- уверење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од
шест месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу
управе (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечен радни стаж).
Датум оглашавања:
18. септембар 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и у гласилу организације надлежне за
послове запошљавања.

Самостални стручни сарадник II за индустрију,
стандардизацију и сертификацију индустријских
производа и реализацију пројеката Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова
Опис послова радног места: обавља сложеније студијско - аналитичке послове који се односе на праћење стања у области индустрије;
сагледава услове привређивања и привредних кретања у индустрији,
предлаже мере и активности за развој индустрије; учествује у вршењу
стандардизације и сертификације индустријских производа, учествује у
реализацији пројекта „Најбоље из Војводине”; предлаже мере и активности за побољшање стања у области стандардизације и сертификације индустријских производа; припрема извештаје и информације из
делокруга рада Одељења за Покрајинску владу и Скупштину, сарађује
са привредним субјектима из области индустрије, сарађује са републичким и покрајинским органима и органима локалне самоуправе; израђује
решења за исплату средстава по конкурсима, јавним позивима и слично;
обавља и друге послове по налогу секретара и помоћника.
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена у области
економских наука или машинског инжењерства (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у области економских наука или машинског инжењерства
у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа
у струци, положен државни стручни испит и основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START).
Посебни услови: у радни однос у државном органу не може бити
примљено лице које је 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.
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински
секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове
запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 19.
септембра 2013. године, а истиче 26. септембра 2013. године.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Слађана Таталовић Иванов, самостални стручни сарадник I за опште правне
послове и запошљавање, број телефона: 021/4874-709.
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Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања
и контакт телефон;
- уверење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од
шест месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу
управе (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечен радни стаж).
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и у гласилу организације надлежне за
послове запошљавања.

Пирот
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
Бела Паланка, Карађорђева 28

Стручни сарадник за управно - правне послове у
области привреде и предузетништва
УСЛОВИ: VII степен степен стручне спреме, друштвеног смера, једна година радног искуства. Поред услова предвиђених Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места, кандидат
треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњива дела која га
чине неподобним за обављања послова у државном органу. Пријаве се
могу предати на шалтеру бр. 1, у Услужном центру или послати поштом
на адресу: Општина Бела Паланка, Карађорђева 28. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Пож аревац
ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши референт за послове припреме скупштинског
материјала
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен стручни испит за рад у органима државне управе, 3 године радног искуства у струци.

Приправник у имовинско - правној служби
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема - правног смера.
ОСТАЛО: уз пријаве на оглас доставити доказ да је лице држављанин
Републике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте (све странице), да има прописану
стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано
радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење о
општој здравственој способности (лекарско уверење), уверење да се не
води истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, уверење 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. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.
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П р о ку п љ е
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ТОПЛИЦА“
18400 Прокупље, Никодије Стојановић Татко 30

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова мора да испуњава и следеће
услове: да је држављанин Републике Србије који 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 4 године и одговарајући
академски, односно стручни назив у области правних, економских, психолошких, педагошких и андролошких и социолошких наука, односно
стручни назив: дипломирани социјални радник и да има најмање 5 година радног искуства у струци, да поседује организационе способности,
да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за
кривична дела која га чине неподобним. Директора Центра за социјални
рад „Топлица“ у Прокупљу именује Скупштина општине Прокупље по
прибављеном мишљењу Управног одбора и сагласности Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике Београд. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса и програм рада за мандатни период од 4 године
подноси се Управном одбору Центра за социјални рад „Топлица“ Прокупље, на наведену адресу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
18420 Блаце, Карађорђева 4
тел. 027/371-722

Директор ЈП „Телевизија Блаце“

на одређено време, на период од четири године
УСЛОВИ: за директора предузећа може бити именовано лице које поред
законом прописаних услова испуњава и следеће посебне услове: IV, VI
или VII степен стручне спреме, економског, правног, новинарског, културног, пољопривредног или техничког смера, најмање 2 године радног
искуства у медијима. Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказним средствима која су подобна да се из њих добије сазнање које се очекује. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорност на тим пословима, податке о стручном усавршавању и посебним
облицима знања. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о школској
спреми, потврду о радном искуству (најмање 2 године радног искуства у
медијима). Лице задужено за давање обавештења у вези са конкурсом
је Јасмина Ђошић, стручни сарадник на пословима Скупштине општине,
број телефона: 027/371-722. Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова из конкурса достављају се Комисији за именовање, на наведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс - за избор
кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Телевизија Блаце“, Блаце“. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код надлежног органа. Рок за подношење пријаве је 15 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику РС“. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога
није допуштена посебна жалба.

722. Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова
из конкурса достављају се Комисији за именовање, на наведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс - за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“ Блаце“. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног
органа. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Неблаговремене,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Су б о т и ц а
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30
тел. 024/715-310

Радник на административно - техничким пословима
на одређено време

УСЛОВИ: услови према Закону о радним односима у државним органима,
IV степен стручне спреме, гимназија, односно завршена средња школа правног или економског смера, положен стручни испит, 3 године радног
искуства, знање једног језика средине који је у службеној употреби у
Општини, познавање рада на рачунару. Уз пријаву кандидати треба да
приложе: доказ о школској спреми, уверење о држављанству, уверење о
радном стажу, уверење о положеном стручном испиту, уверење да кандидат није осуђиван, уверење о општој здравственој способности. Пријаве се подносе Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, 24300
Бачка Топола, у року од 8 дана од дана објављивања.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ
24300 Бачка Топола, Петефи бригаде 20
тел. 024/715-810

Водитељ - радник на пословима социјалног рада
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник,
дипломирани психолог, дипломирани педагог, једна година радног искуства. Кандидат треба да достави следећу докуменатцију: пријаву за радно место, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење о здравственој способности, уверење суда да није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у државним органима или за кривично дело за које је
изречена казна затвора у трајању од 6 месеци. Тражену документацију
доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

Шабац
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА БОГАТИЋ ОПШТИНСКА УПРАВА
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Оглас објављен 31.07.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

Директор ЈКП „Блаце“ Блаце

на одређено време, на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора предузећа може бити именовано лице које поред
законом прописаних услова испуњава и следеће посебне услове: да има
високу или вишу стручну спрему, економског, правног или техничког
смера, три године радног искуства. Стручна оспособљеност, знања и
вештине оцењиваће се доказним средствима која су подобна да се из
њих добије сазнање које се очекује. Пријава на конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и посебним областима знања. Подаци о доказима који се прилажу
уз пријаву: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ о школској спреми и потврду о радном искуству. Лице задужено
за давање обавештења у вези са конкурсом је Јасмина Ђошић, стручни
сарадник на пословима Скупштине општине, број телефона: 027/371-
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Ваљево
ОПШТИНСКА УПРАВА МИОНИЦА
14242 Мионица, Војводе Мишића 28
тел. 014/3422-020

Канцеларијски референт
писарнице и архиве

за рад у Одељењу за општу управу Општинске управе
Мионица
УСЛОВИ: завршена средња школа, положен стручни испит, са најмање
једном годином радног искуства. Поред наведеног услова, кандидати
морају испуњавати и опште услове из чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима.

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

Администрација и управа / Трговина и услуге

В ра ње
ГРАД ВРАЊЕ ГРАДСКА УПРАВА
17500 Врање, Краља Милана 1
тел. 017/402-376

Послови издавања информација о процедурама
за издавање дозволе у јединственом шалтеру за
подршку бизнису и издавање грађевинских дозвола
Одсека за урбанизам Секретаријата за урбанизам и
имовинско - правне послове
УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да се против њега не води кривични поступак и 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. Посебни услови: да
има прописану стручну спрему: високо образовање из стручне области
грађевинског инжењерства, архитектонског инжењерства (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године - архитектонски, грађевински факултет,
факултет техничких наука - одсек грађевина или архитектура, положен
државни стручни испит и једна година радног искуства.

Саобраћајни инспектор у Секретаријату за
инспекцијске послове и заштиту животне средине
УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да се против њега не води кривични поступак и 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. Посебни услови: да има
прописану стручну спрему: саобраћајни факултет, односно VII степен
стручне спреме, три године радног искуства и положен стручни испит.

Начелник службе у Служби за јавне набавке
УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да се против њега не води
кривични поступак и 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. Посебни услови:
да има прописану стручну спрему: правни, економски факултет, односно VII степен стручне спреме, три године радног искуства и положен
стручни испит.
ОСТАЛО: За сва радна места, кандидати су уз пријаву на оглас дужни да
доставе: оверен препис дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе, уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (уверење Основног и Вишег суда), уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење Полицијске управе),
одговарајући доказ о радном искуству. Уверење о општој здравственој
способности, изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о
избору. Пријаву са потпуним доказима о испуњености свих услова из
огласа слати на адресу: Градска управа Града Врања, Краља Милана 1,
Врање или доставити лично. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

З р ењ а н и н
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

искуства у струци. Кандидат је у обавези да поднесе следећу документацију: пријаву, оверену фотокопију дипломе правног факултета, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад у државним
органима или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном
испиту, уверење о радном искуству, уверење да није осуђиван за кривично дело којим је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци,
уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном ограну, оверену фотокопију извода из књиге држављана, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију личне карте и доказ о општој
здравственој способности. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Општинско веће
Општине Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, са назнаком: „За
комисију - конкурс за избор начелника ОУ“ - у затвореној коверти. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Трговина и услуге
ДОО „ВЕЛЕБИТ“

21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 64
е-mail: оffice@velebit.rs

Графички радник у производњи
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, штампарски машиниста техничар,
радно искуство на ротационим машинама - офсет машиниста, пробни
рад 1 месец.

Помоћни радник на доради
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, графичког смера, радно искуство на
ротационим машинама, офсет машиниста, пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: рок за пријављивање је 14 дана.

ДОО „БАНАТСКИ СОКО“

21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 1
е-mail: аsalej.banatskisoko@gmail.com

Продавац резервних делова за diesel системе
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, трговачког или машинског
смера, познавање рада на рачунару, возачка дозвола, пробни рад 3
месеца.

„DM - DROGERIE MARKT“ DOO

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 181
тел. 011/4147-155

Референт робног пословања
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, преводилац, логистичар, статистичар, математичар, економиста, познавање рада на рачунару - МS
Office, Excel - напредни, знање немачког језика на вишем нивоу, пробни
рад од једног месеца. Пријаве на конкурс слати на е-mail: nenad.zec@
dm-drogeriemarkt.rs. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

23210 Житиште, Цара Душана 15

Начелник Општинске управе
Општине Житиште
на период од пет година

УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван и да се не води кривични поступак за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у огранима државне управе, најмање пет година радног

Бесплатна публикација о запошљавању

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Трговина и услуге

„ЂАК“ ДОО БЕОГРАД

11080 Београд, Милана Решетара 5
тел. 011/3107-843
е-mail: posao@djaksport.com

Продавац

на одређено време 3 месеца, за рад у Крагујевцу
4 извршиоца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, радно искуство у трговини
минимум 3 месеца и познавање рада на рачунару. Пријаве и радне биографије послати на е-mail: posao@djaksport.com најкасније до 24.09.2013.
године, са назнаком: „Продавац за Крагујевац“. Кандидати који уђу у ужи
избор биће контактирани.

ДОО „КОЛОСЕУМ ГРАДЊА“
21000 Нови Сад, Житни трг 7
тел. 021/4726-588
е-mail: koloseumgradnja@hotmail.com

Комерцијалиста
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економског или правног смера, радно искуство 12 месеци, знање рада на рачунару, знање енглеског
језика, возачка дозвола, пробни рад 1 месец. Рок за пријављивање је до
30.09.2013. године. Пријаве слати на горенаведени мејл.

„VAN DRUNEN FARMS ЕVROPE“
23216 Банатско Карађорђево, Његошева бб

Декоратер зидних површина - молер
Опис посла: изводи молерске, фарбарске и тапетарске радове на
унутрашњим и спољашњим површинама (зидови, металне кострукције, итд.), води рачуна о одржавању истих, попуњава рупе, неравнине
и исправља неправилности на зидовима и металним конструкцијама и
припрема их за рад, врши глетовање, врши припрему материјала и боја
потребних за рад, врши завршну фазу обраде површина, тј. кречење и
фарбање, поправља потребну изолацију на зидовима, учествује у осталим пословима одржавања, по потреби учествује у одржавању круга
фабрике.
УСЛОВИ: средња стручна спрема - пожељно грађевинска школа, претходно радно искуство, способност обављања дужности на висини (рад на
скелама, мердевинама и слично), спремност за рад у прашњавом простору, спремност за рад у неправилним положајима тела (сагињање, клечање, провлачење и слично), задовољавајућа прецизност прстију и руку,
познавање карактеристика материјала који се могу користити при раду.
Биографије слати на e-mail: mmartinovic@vandrunen.rs.

„ОNLY BRANDS ТRADING“ DОО
36350 Рашка, Ибарска 4
тел. 036/736-778

DОО „ОPTICAL STORY“

Административни радник

Радник у оптици - продавац оптичар

УСЛОВИ: минимум виша школа - економски смер, рад на рачунару (МS
Оffice, Еxcel, Word, Оutlook - одлично познавање и рад на истом), 2 године радног искуства у струци, возачка дозвола - „Б“ категорија (није обавезнa).

21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 11
е-mail: opticalstory@gmail.com

2 извршиоца

УСЛОВИ: оптичар или друго занимање, пожељно радно искуство у оптици, пробни рад 3 месеца. Рок за пријављивање је до 30.09.2013. године.

2 извршиоца

Референт за комерцијалне послове
(комерцијалиста)
2 извршиоца

ХТУП „ПАРК“ АД

21000 Нови Сад, Новосадског сајма 35
тел. 021/4888-888
е-mail: knjigovodstvo@leopoldns.com

Собарица у хотелу

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, собарица или завршена основна школа, пожељно познавање страног језика. Оглас је отворен до попуне радних места.

„IN COMERC“ DОО

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 195
тел. 063/7168-552

Продавац у пекари

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме, рад у сменама, укључујући и
ноћни рад, пробни рад.

Радник у fast food-u

УСЛОВИ: минимум виша школа - економски смер или струковна школа,
рад на рачунару (MS Office, Еxcel, Word, PowerPoint, Оutlook - одлично
познавање), возачка дозвола - „Б“ категорија, минимум 2 године радног
искуства на истим и сличним пословима.

Магационер
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, рад на рачунару (MS Office,
Еxcel, Word, PowerPoint, Оutlook - одлично познавање), возачка дозвола
- „Б“ и „Ц“ категорија, радно искуство на истим или сличним пословима.

Возач
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, возачка дозвола - „Б“, „Ц“,
„Е“ категорија, минимум 4 године радног искуства.
ОСТАЛО: пробни рад траје 2 месеца са могућношћу заснивања сталног
радног односа; пријаве слати искључиво у електронском формату на
следећу е-mail адресу: оnivbrands@оnivbrands.rs са назнаком: „Пријава
за (навести радно место)“. Уз пријаву обавезно послати радну биографију (CV) и потврду од суда да лице није осуђивано за кривична дела,
да се против њега не води кривични или истражни поступак. Конкурс
је отворен до 25.09.2013. године. Закаснеле и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме, рад у сменама, укључујући и
ноћни рад, без обзира на радно искуство.

Помоћни радник у пекари

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: II-VII степен стручне спреме, рад у сменама, укључујући и ноћни рад, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: рок за пријаву је 30 дана. Пријаве на конкурс вршити на горенаведени број телефона.
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„ПЕРТЕТО“ ТР

24413 Палић, Хоргошки пут бб
тел. 024/571-414

Продавац

на одређено време месец дана
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, било ког занимања, рад је у
сменама, на одређено време од месец дана. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве на бројеве телефона: 024/571-414 или 064/1751-032.

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

Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство и индустрија
„ЛУКА БЕОГРАД“ АД

11000 Београд, Жоржа Клемансоа 37
тел. 011/2076-968

Машинбравар на одржавању дизалица
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, машинске струке; пробни рад 3 месеца; способност за рад на висини; познавање заваривања;
1 година радног искуства. Јављање кандидата на бројеве телефона:
011/2076-968 или 062/297-020, контакт особа: Миловановић Зоран.

„АМИГА“ ДОО

36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/380-080, 383-354, лок. 124
е-mail: transport@аmiga.rs

Возач и руковалац грађевинских машина
(булдожери, багери и комбинерке)
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, обавезна „Б“, „Ц“, „Д“ и „Е“ категорија, искључиво са радним искуством, радници се примају на одређено
време. Остали критеријуми према општим условима „Амиге“. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу или на е-mail: transport@аmiga.rs. Све
информације се могу добити на бројеве телефона: 036/380-080, 383-354,
лок. 124. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Дипломирани грађевински инжењер - приправник
на одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен грађевински факултет,
смер конструкција, без радног искуства; педантност, прецизност, систематичност, упорност, самосталност и максимална одговорност; спремност за непосредно усавршавање и усвајање нових знања, као и прилагодљивост новим пословима.
ОСТАЛО: након истека рока за пријављивање, Национална служба за
запошљавање - Филијала Ужице обавиће тестирање пријављених кандидата, после чега ће комисија послодавца обавити разговор са кандидатима који покажу најбоље резултате на тесту и предложити генералном
директору кандидате за пријем. Уз пријаву на оглас подноси се документација којом се доказује испуњеност услова огласа: оригинал или
оверену фотокопију дипломе, кратку биографију - CV, извод из матичне
књиге рођених, уверење о здравственој спосбности достављају кандидати који ће бити примљени пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати
у затвореним ковертама, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас - не отварати“.

„IC CERTIFICATION CENTER” DOO
21000 Нови Сад, Школска 3
е-маил: zoran.mijakovac.icc@institut.co.rs

Инжењер за безбедност и здравље на раду
3 извршиоца

Место рада: Нови Сад, Ниш и Шабац.

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПЛАНУМ“ АД

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за
обављање послова безбедности и здравља на раду, возачка дозвола „Б”
категорије, познавање рада на рачунару, радно искуство на пословима
безбедности и здравља на раду минимум од 3 године, пробни рад од 3
месеца. Конкурс је отворен до попуне радних места. Потребно је да заинтересовани кандидати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије.
Лице за контакт: Зоран Мијаковац.

ВКВ и КВ минер

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ИНЖЕЊЕРИНГ
„ГЕОСОНДАЖА“ ДОО

на одређено време 12 месеци
6 извршилаца

Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш
тел. 064/1850-941
е-маил: geosondaza@gmail.com

Опис посла: рад на пословима бушења, минирања и осталим минерским
радовима код изградње тунела.

Дипломирани инжењер геологије

11080 Земун, 22. октобра 15
тел. 011/2108-618
е-маил: kadrovska@planum.rs

Место рада: Брђани.
УСЛОВИ: минимум III степен, 12 месеци радног искуства, обезбеђен
смештај. Конкурс је отворен до попуне радних места. Лице за контакт:
Снежана Филиповић.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер геотехника, положен
стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно је да кандидат
има лиценцу 491), 2 године искуства на пословима израде геотехничких
елабората. Место рада: Ниш и подручје Републике Србије, пуно радно
време, теренски рад. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу радне биографије на наведену
мејл адресу или да се јаве лицу за контакт: Александру Ишљамовићу, на
горенаведени број телефона.

„ПРВИ ПАРТИЗАН“ АД

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 031/563-478

Дипломирани економиста - приправник
на одређено време од 9 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, без
радног искуства; педантност, систематичност и изузетна одговорност у
раду; спремност за непосредно усавршавање и усвајање нових знања.

Дипломирани машински инжењер - приправник
на одређено време од 9 месеци
7 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен машински факултет, смер
производни или балистика, без радног искуства; педантност, прецизност, систематичност, упорност, самосталност и максимална одговорност; спремност за непосредно усавршавање и усвајање нових знања,
као и прилагодљивост новим пословима.

Бесплатна публикација о запошљавању

АД „ПУТЕВИ“

31210 Пожега, Књаза Милоша 76
тел. 031/3816-355

Дипломирани рударски инжењер

за обављање послова техничког руководиоца у каменолому
Рупељево
УСЛОВИ: завршен рударски факултет, најмање 3 године радног искуства
и положен стручни испит.

Зидар - тесар

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: КВ или ВК зидар - тесар, радно искуство у струци од најмање
1 године. Радни однос се заснива на одређено време, са могућношћу
продужења и заснивања радног односа на неодређено време у случају
остваривања добрих резултата у раду.
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Грађевинарство и индустрија / Медицина
ОСТАЛО: зарада се одређује на основу критеријума Правилника о раду.
Кандидати уз пријаву треба да доставе доказе да испуњавају услове из
огласа. Оглас је отворен до 25.09.2013. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу поштом или доставити лично.

„ЕНЕРГОПРОЈЕКТ - НИСКОГРАДЊА“ АД
11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 12

тика. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу или на е-mail: maksimbg@
maksim.si. Оглас је отворен 15 дана или до попуне радног места.

Заваривач

30 извршилаца
УСЛОВИ: МАГ и МИГ поступак заваривања, без обзира на степен стручне спреме и врсте занимања, предвиђена претходна провера радних
способности. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу или на е-mail:
maksimbg@maksim.si. Оглас је отворен до попуне радних места.

У Сектору за квалитет, развој и информационе системе:

1. Шеф Одељења контроле квалитета
2. Шеф лабораторије за бетон, асфалт и
геомеханику
3. Инжењер контроле квалитета
УСЛОВИ: висока стручна спрема, факултет техничког смера (грађевински, рударско - геолошки, машински, техничко - технолошки; студије
другог степена - дипломске академске студије - мастер); знање енглеског језика; знање рада на рачунару - МS Оffice; познавање стандарда
ISO 9001, ISO 17025 и ISO 19011; пожељно искуство у раду са акредитованим лабораторијама; минимум три године радног искуства на истим
или сличним пословима - за радна места под бр. 1 и 2, односно једна
година за радно место под бр. 3. Контакт особа: Раде Павловић, број
телефона: 011/3108-302. Пријаву са CV, фотокопију дипломе, фотокопију
личне карте и доказе о испуњавању услова огласа доставити кадровској служби на адресу: Енергопројект - Нискоградња а.д., Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 12 или на е-mail: k.sluzba@еnergoprojekt-ng.rs,
број телефона: 011/3108-338 или 011/2138-264, лок. 25-41. Пријаве се
подносе до 01.10.2013. године.

Mедицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

Доктор медицине - специјалиста психијатрије
УСЛОВИ: медицински факултет, положен специјалистички испит из психијатрије; једна година радног искуства после положеног специјалистичког испита на пословима специјалисте психијатра. Уз пријаву приложити: кратку биографију; диплому - уверење (оверена фотокопија)
о завршеном медицинском факултету; уверење (оверена фотокопија)
о положеном специјалистичком испиту из психијатрије; потврду о радном искуству (минимум једна година после положеног специјалистичког
испита на пословима специјалисте психијатра).

Дипломирани специјални педагог

„ФРИГО ЖИКА - СОКО“ ДОО РУМА

УСЛОВИ: факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, положен
стручни испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију; диплому - уверење (оверена фотокопија) о завршеном факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију - дипломирани специјални педагог; потврду - уверење (оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.

Пословна секретарица

на одређено време због повећаног обима посла, до једне
године

22400 Рума, Краљевачка бб
тел/факс: 022/430-444, 472-127

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема.

Комерцијалиста за продају опреме
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема.

Бравар

Дипломирани психолог

УСЛОВИ: филозофски факултет, положен стручни испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплома - уверење (оверена фотокопија) о
завршеном филозофском факултету - дипломирани психолог; потврду уверење (оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом
на наведену адресу Болнице, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене,
непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Машински техничар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „Др ВОРОБЈЕВ“
11080 Земун, Сремских бораца 2е
тел. 011/3166-289
е-mail: kdv-beo@mail.ru
www.v-clinic.еu

Лекар специјалиста - психијатар
пробни рад од 3 месеца

ДОО „МЕТАЛ - НОВА“

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8470-904, 472-160
е-mail: maksimbg@maksim.si

Инжењер заваривања
УСЛОВИ: VII/VI степен, дипломирани машински инжењер/машински
инжењер, поседовање сертификата међународног инжењера заваривања или технолога заваривања, са радним искуством од 12/24 месеца, радни однос се заснива на неодређено време, пробни рад 3 месеца. Од кандидата се захтвева: рад на рачунару (Оffice, Интернет, 2D и
3D конструирање, предност имају кандидати са знањем ProЕ или Solid
Wоrks), добро познавање техничке документације, познавање и примена стандарда у производњи челичних конструкција, прецизност и систематичност у раду, усмереност ка тимском раду, положен возачки испит
„Б“ категорије, предност имају кандидати са знањем страног језика,
енглески или немачки језик имају предност, положен стручни испит - ста-
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УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, специјализација из психијатрије, лиценца.

SEO expert

пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV-VII степен у било ком занимању.
Задаци радног места: креирање SЕО стратегије, праћење, анализа и
унапређење резултата, Оn/Оff page SЕО, познавање Google аналитике
и развој SEO стратегије на основу анализираних података wеb администрација сајта. Неопходна знања: oбавезно знање: Sео, Sem, Ppc, Smm,
Link Building. Пожељно знање: Html, Css, Php, МySql, Drupal, Wоrdpress.
Пожељан језик: енглески, немачки, италијански.
ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености
услова конкурса слати на горенаведену мејл адресу. Оглас је отворен
месец дана од дана објављивања.

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

Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ

ДОМ ЗДРАВЉА РАЖАЊ
37215 Ражањ, Партизанска 145
тел. 037/841-663

11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

Доктор стоматологије - специјалиста превентивне
дечје стоматологије

Оглас објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: дипломирани специјални педагог, на одређено време због повећаног обима посла, до једне
године - 1 извршилац. У осталом делу оглас је непромењен.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста превентивне дечје
стоматологије; лиценца за самосталан рад у струци од надлежне коморе. Уз пријаву доставити у овереној фотокопији: диплому стоматолошког факултета; уверење о положеном специјалистичком испиту; лиценцу
надлежне коморе; извод из матичне књиге рођених; доказ о евиденцији
незапослених (издаје Национална служба за запошљавање); CV. Приложена конкурсна документација се не враћа. Предност имају кандидати са
евиденције Националне службе за запошљавање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „АЛЕКСИНАЦ“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Електричар

за рад у Одсеку за техничке послове и техничко
одржавање, на одређено време до 9 месеци
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, ВКВ електричар, IV или III степен
стручне спреме, КВ електричар. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној школи; потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење;
биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА „ХОЛИМЕД“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
е-маил: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце, познавање рада на рачунару, познавање енглеског
језика, радно искуство на наведеним пословима минимум од 2 године.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Лице за контакт: Илија
Вуковљак.

ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

Доктор специјалиста педијатрије

21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4
тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

УСЛОВИ: завршен Медицински факултет, положен стручни испит, специјализација из педијатрије, VII/2 степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о
положеном специјалистичком испиту, фотокопију лиценце и држављанство.

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен или дипломирани
дефектолог - тифлолог - VII/1 степен, радно искуство није битно; обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице
за контакт: Драгана Живковић.

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен Медицински факултет, положен стручни испит, VII/1
степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство.
ОСТАЛО: рок за пријаву је 8 дана.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар

на одређено време од три месеца, са положеним стручним
испитом, за рад у ОЈ анестезија са реаниматологијом, до
повратка медицинске сестре која се налази на неплаћеном
одсуству
УСЛОВИ: као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама писарници Болнице или поштом на
адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51,
са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се
конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Бесплатна публикација о запошљавању

Офталмолог

„GOODWILL АPOTEKA“ ZU
24000 Суботица, Матка Вуковића 10
тел. 062/602-064
е-mail: hr@gwа.rs

Дипломирани фармацеут
за рад у Вршцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и звање дипломирани фармацеут,
завршена основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook), искуство у раду у хуманој апотеци након стручног испита је
предност. Рад у апотеци се одвија у сменама, предвиђен је пробни
рад од 2 месеца. Потребно је да се кандидати јаве на број телефона:
024/554-498, ради заказивања термина за разговор. Пријаве за запослење слати мејлом. Лице за контакт је Игор Стопарић. Рок за пријем
пријава је 30.09.2013. године.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
23000 Зрењанин, Принципова 22-26

Лекар

на одређено време - по основу замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: завршен медицински факултет - доктор медицине (VII/1 степен), најмање 3 године
радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас доставити: доказ о стручној спреми (фотокопија дипломе), доказ о радном искуству у струци
(потврда, уверење, копија радне књижице). Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву на оглас са документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу.
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Медицина

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 18
тел. 011/3054-011, 3557-255
е-mail: zavod@biocidi.оrg.rs

ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће
објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем
спрату, Гоце Делчева 30, Нови Београд. Изабрани кандидат биће лично
обавештен телефонским путем.

Координатор програмских активности

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, до његовог повратка
Опис послова: уговарање продаје услуга, праћење реализације послова
чије је уговарање припремио (организација извођења у складу са уговорним обавезама, евиденција, фактурисање, наплата, остваривање
добрих односа са корисницима услуга и сл.), учествовање у пословима
мониторинга ДДД послова у програмским активностима, одржавање уговора који су му поверени (организација извођења у складу са уговорним обавезама, евиденција, фактурисање, наплата, остваривање добрих
односа са корисницима услуга, учествовање у продужењу уговора и сл.),
контрола квалитета услуга (анализа документације, на основу контакта
са корисницима услуга непосредно на терену), припрема курсеве медицинске едукације, координација послова континуиране едукације, организује рад библиотеке, планирање, организовање и праћење и спровођења интерне стручне обуке и провере знања и обучености за рад са
отровима у области ДДД услуга и рада коморе за стерилизацију.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен. Уз пријаву се
подноси: биографија и докази о испуњености услова у неовереним
фотокопијама (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прилозима
достављају се на горенаведену адресу, поштом или лично на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Специјалиста микробиологије
Опис послова: обавља микробиолошке анализе из супстрата животне
средине, обавља микробиолошка испитивања ефикасности биоцида,
учествује у изради извештаја, елабората, студија, израђује одговарајуће
анализе, елаборате, извештаје, информације и студије, пружа стручну
методолошку помоћ и даје стручна мишљења здравственим и ветеринарским институцијама, ради на увођењу нових метода и технологија у
раду, спроводи обуке за лабораторијске техничаре, припрема програме
и пројекте у домену превентивне заштите од заразних болести.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет или факултет ветеринарске
медицине, специјализација из микробиологије, познавање рада на ПЦР.
Уз пријаву се подноси: биографија и доказ о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прилозима достављају се на горенаведену адресу, поштом или
лично на писарницу Завода. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Лекар специјалиста епидемиолог
Опис послова: израда програма из области контроле сузбијања вектора
преносилаца заразних болести, припрема програма и пројекте у домену
превентивне заштите од заразних болести, обезбеђује услове и добру
радну атмосферу за спровођење функције за које је задужен, учествује у
пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, специјализација из епидемиологије. Уз пријаву се подноси: биографија и доказ о испуњености
услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и
лиценце). Пријаве са траженим прилозима достављају се на горенаведену адресу, поштом или лично на писарницу Завода. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине - специјалиста педијатрије

на одређено време до 3 месеца, ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен специјалистички
испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр.
3), на трећем спрату, Гоце Делчева 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. Рок за подношење прија-
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
14 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска, виша медицинска или висока медицинска школа струковних студија - педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства на пословима
медицинске сестре - техничара, након положеног стручног испита. Предност ће имати кандидати са радним искуством са децом у здравственим установама секундарног или терцијарног нивоа. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију радне књижице. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Пријаве
се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на
неодређено време“.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског
или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног
искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на одређено време по основу замене - 2 извршиоца“.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског
или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног
искуства на пословима медицинске сестре - техничара, након положеног
стручног испита. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу
Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре
- техничара, на неодређено време - 1 извршилац“.
ОСТАЛО: неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗУ АПОТЕКА „УРИЕЛ 4“
Кикинда, Краља Петра И 67
тел. 063/7797-497

Апотекар

2 извршиоца
Опис посла: издавање и справљање лекова по рецептури.
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут, познавање рада на
рачунару и енглеског језика (почетни ниво). Остали услови у договору
са послодавцем. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, лицу
за контакт: Снежани Вуковић.
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ПОЛИКЛИНИКА „ЦЕНТАР“
21235 Темерин, Сирмаи Кароља 20
тел. 021/844-679

Доктор медицине, специјалиста радиолог
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, заврешен медицински факултет
и специјалистички испит, доктор медицине, специјалиста радиологије,
једна година радног искуства. Уз пријаву поднети доказ о испуњености
услова, копију дипломе о завршеном специјалистичком испиту, решење
о издавању лиценце и краћу биографију.

АПОТЕКА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Краља Петра I 69
тел. 035/573-184

Дипломирани правник - референт за
правне послове
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање - дипломирани правник, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад, да се против њега не води истрага, нити
кривични поступак (оптужница, оптужни предлог), минимум 5 година
радног искуства, од тога минимум 3 године на пословима јавних набавки,
држављанство Републике Србије. Као доказ о испуњености услова, кандидат уз молбу за пријем у радни однос мора доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, лекарско уверење (не
старије од 6 месеци), уверење основног суда да се против њега не води
истрага, нити кривични поступак (оптужница, оптужни предлог) - не старије од 6 месеци, уверење о држављанству, доказ о радном искуству,
од чега минимум 3 године у органу или установи која је по Закону о јавним набавкама дужна да спроводи поступке јавних набавки. Пријаву на
конкурс кандидат подноси у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава
на конкурс за дипломираног правника“, поштом или лично на наведену
адресу. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СОКОБАЊА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
26310 Алибунар, Трг слободе 8

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: диплома о завршеној високој здравственој школи струковних студија на студијском програму Струковни медицински радиолог,
потврда Министарства здравља о полагању стручног испита, експертиза Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ о способности за рад у зони јонизујућег зрачења - не старију од две године,
лекарски преглед (уверење) о способности за рад на радном месту радиолошког техничара на Ro дијагностици. Опис посла је по Правилнику
о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља
„Алибунар“, бр. 02.207 од 26.02.2013. године. Радни однос се заснива
на неодређено време. Уз пријаву се подноси: кратка биографија, докази о испуњености услова конкурса, фотокопија личне карте, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом стању, радна књижица (фотокопија). Пријаве слати на адресу
Дома здравља - Одсек за правне послове, Трг слободе 8, 26310 Алибунар, са назнаком: „За конкурс“ или донети лично у канцеларију Одсека за
правне послове Дома здравља Алибунар, на првом спрату управне зграде. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства
здравља Републике Србије. На разговор ће бити позвани само кандидати
који улазе у ужи круг. По завршеном конкурсу предата документа неће
бити враћена кандидатима. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у разматрање.

ЗУ АПОТЕКА „ЗДРАВЉЕ ФАРМ“
11080 Земун, Бертранда Расела 2ф

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, поседовање лиценце, 3 месеца рада у струци,
место рада: Београд.

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, поседовање лиценце, 3 месеца рада у струци,
место рада: Крагујевац.

Фармацеутски техничар

Медицинска сестра

УСЛОВИ: IV степен, поседовање лиценце, 3 месеца рада у струци, место
рада: Београд.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера - IV степен, положен стручни испит за своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеној
средњој медицинској школи (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
уверење из Националне службе зa запошљавање и кратку биографију.
Пријаве доставити на горенаведену адресу или непосредно у Болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Фармацеутски техничар

на одређено време од 3 месеца

Рендген техничар

УСЛОВИ: IV степен, поседовање лиценце, 3 месеца рада у струци, место
рада: Крагујевац.
ОСТАЛО: документација потребна за конкурисање: диплома о стеченом
образовању; лиценца; радна књижица и фотокопија личне карте. Заинтересовани кандидати могу контактирати Горана Остојића, на број телефона: 069/1022-605. Рок за пријаве је 30 дана од дана објављивања.

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа или висока медицинска
школа струковних студија (смер за радиолошког техничара); положен
стручни испит за своје звање; пожељно је да кандидат има радно искуство у обављању послова рендген техничара. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеној вишој
медицинској школи или високој медицинској школи струковних студија
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном
испиту (оригинал или оверена фотокопија); уверење из Националне
службе за запошљавање; кратку биографију; уколико кандидат поседује
радно искуство - доставља потврду послодавца о истом. Пријаве доставити на горенаведену адресу или непосредно у Болници. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
11000 Београд, Крунска 57

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.

Радник на техничком одржавању

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема, технчког смера или ВК или КВ радник. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; пријаву на оглас са кратком биографијом
са наведеном адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе на наведену адресу Завода, са назнаком: „За оглас“. Пријаве је могуће послати
и електронском поштом када је потребно доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената - е-mail: informed@sezampro.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити од важности за доношење
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ
о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

18.09.2013. | Број 535 |

23

Медицина / Пољопривреда и ветерина / Наука и образовање

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“

ОПШТА БОЛНИЦА

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицински техничар - сестра

Доктор опште медицине

УСЛОВИ: виша школска спрема или средња стручна спрема, медицинска школа - општи смер; положен стручни испит за звање медицински
техничар; шест месеци радног искуства у струци. Кандидат је дужан да
приложи: фотокопију дипломе о завршеној вишој или средњој медицинској школи - општи смер; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за звање медицински техничар; кратку биографију са адресом и
контакт телефоном.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
положен стручни испит и поседовање лиценце. Општи послови утврђени Правилником о унутрашњој организацији послова Опште болнице. Уз
пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању услова у оригиналу или у овереном препису: диплому - уверење о завршеном факултету, потврду о положеном стручном испиту - лиценцу, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага и кривични поступак. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

на одређено време до повратка запослених са боловања
4 извршиоца

5 извршилаца

Доктор медицине специјалиста радиологије

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: висока стручна спрема - медицински факултет; специјалистички испит из радиологије; једна година радног искуства у струци. Кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
звање доктор медицине; фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из радиологије; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном.
ОСТАЛО: пријаве се подносе поштом на наведену адресу Болнице.
Пријаве поднете мимо рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85
тел. 0230/81-005

Лекар опште медицине при неуропсихијатријској
служби Установе
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит и најмање једна година радног искуства. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; доказ о
траженом радном искуству; фотокопију личне карте, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за радно место лекара опште
праксе.

Помоћни директор за опште правне послове
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет; положен правосудни испит и најмање 3 године радног искуства по положеном правосудном испиту. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; доказ о траженом
радном искуству; фотокопију личне карте; оверену фотокопију уверења
о положеном правосудном испиту.

Кројачица
УСЛОВИ: КВ кројач и најмање 6 месеци радног искуства. Уз пријаву
кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о завршеној
школској спреми; доказ о траженом радном искуству; фотокопију личне
карте.
ОСТАЛО: пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу Установе, са назнаком: „За оглас за пријем у радни однос“
или лично предати у правну службу Установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Оглас ће бити објављен и на сајту
Министарства здравља РС.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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Пољопривреда и ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар

по програму „Прва шанса 2011”, на одређено време, за рад
у Смедереву
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.

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.
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Бе о г ра д
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Конкурс објављен 04.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа, на одређено време од 12 месеци 2 извршиоца. У осталом делу конкурс је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 08,00. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 91
Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање потребно је
поднети биографију и копију дипломе. Молбе са потребним документима
могу се доставити Факултету или лично предати у секретаријат факултета, на наведену адресу, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 15,00
часова, у року од 15 дана од дана објављивања.

ВРТИЋ ЈАСЛИЦЕ „ПАМЕТНИ ПАТУЉАК“
11000 Београд, Арчибалда Рајса 16
тел. 011/2316-452, 065/8002-255
e-mail: infov@pametnipatuljak.rs

Васпитач
УСЛОВИ: васпитач у предшколској групи, планирање и програмирање
васпитно - образовног рада.

КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Организација
полиције - полиција у заједници

или стручни назив специјалисте из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12) и Статута Криминалистичко
- полицијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених, уверење да није под истрагом (не старије од 6 месеци), диплому,
односно уверење о високој стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно научном називу;
списак научних и стручних радова, као и по један примерак тих радова.
Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању,
достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа
неће се разматрати.

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

Помоћни кувар

са пробним радом до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II степен
стручне спреме, ПК радник - угоститељске струке, без обзира на радно
искуство, могућа провера психофизичких и радних способности, уверење
о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
(фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван Установа прибавља службеним путем. Непотпуне,
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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну област
Фармацеутска - медицинска хемија и структурна
анализа

на период од 5 година

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко - полицијска академија, Полицијска академија, Правни факултет, Војна академија или
Факултет безбедности, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће области и способност за наставни рад.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидат треба
да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Полицијско безбедносна монографија - полицијска топографија

Ванредни професор за ужу научну област
Аналитика лекова

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - Географски факултет, Факултет
безбедности, Криминалистичко - полицијска академија или Полицијска
академија, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области и способност за наставни рад.

Наставник у звању предавача за ужу научну област
Криминологија - криминологија
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - Правни факултет, Криминалистичко - полицијска академија, Полицијска академија или Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, стечен академски назив магистра

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидат треба
да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Доцент за ужу научну област
Аналитика лекова
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидат треба
да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Фармацеутског факултета.
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ОСТАЛО: пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу
са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског
факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се у року од 15 дана од дана
објављивања.

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

Сарадник за унапређење превентивне здравствене
заштите
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

ОШ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“
11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3165-882

Стручни сарадник - социјални радник

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, 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 - чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); да кандидат испуњава услове
у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013): дипломирани социолог, социјални радник, мастер социјални радник, без обзира
на радно искуство и пол; 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за примање или давање мита, за кривична дела против
полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа); да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад; држављанство РС. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (овера,
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал, не старији од 6 месеци или оверена фотокопија оригинала,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал,
не старији од 6 месеци или оверена фотокопија оригинала, не старије
од 6 месеци); лекарско уверење (оригинал, не старији од 6 месеци или
оверена фотокопија оригинала, не старије од 6 месеци) подносе се пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака - чл. 130 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити
на горенаведену адресу.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254
тел. 011/2618-120

Ложач

на одређено време до 9 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинска струка.

Благајник - књиговођа ситног инвентара и основних
средстава
на одређено време до три месеца због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша економска школа или IV степен
стручне спреме, средња економска школа.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве на
конкурс са биографијом и прилозима којима кандидат испуњава услове
конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу:
Висока здравствена школа струковних студија у Београду, 11080 Земун,
Цара Душана 254. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије, односно основне академске студије), односно на
студијама у трајању од три године или вишим образовањем у области
медицинских наука у складу са законом или VI степен стручне спреме,
здравствене струке, висока здравствена школа струковних студија, смер
струковна медицинска сестра, пет година радног искуства, положен
стручни испит, уверење о здравственој способности, да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна
језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на радно
искуство, уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна
језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године у складу
са законом, поседовање лиценце - обавезно полагање испита, 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, филозофски факултет - група за педагогију,
пожељно радно искуство у предшколској установи, посебна здравствена и психофизичка способност за рад са децом предшколског узраста,
уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна
језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.

Помоћни кувар

са пробним радом до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II степен
стручне спреме, ПК радник, угоститељске струке, без обзира на радно
искуство, могућа провера психофизичких и радних способности, уверење
о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, држављанство Републике Србије.
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Наука и образовање

Спремачица

са пробним радом до 4 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на радно
искуство, уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије.

Кувар

са пробним радом до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме - КВ, ССС или ВКВ кувар
угоститељске струке - куварског смера, без обзира на радно искуство,
уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије.

Сервирка

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

Васпитач

2 извршиоца

Васпитач - приправник

на одређено време до 24 месеца

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог или другог степена или
студијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године или више образовање васпитача; да је кандидат држављанин РС; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење по закључењу
уговора); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Пријаве са доказима о
испуњености услова подносе се лично или поштом, на адресу Установе, у
времену од 08,00 до 14,00 часова, у року од 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

са пробним радом до 4 месеца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на радно
искуство, уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ФИНАНСИЈЕ И
АДМИНСИТРАЦИЈУ
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Оглас објављен 04.09.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: наставник у свим звањима за ужу научну област
Економија и ужу научну област Финансије, поништава се у
целости.

Васпитач

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или
студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпитача, 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 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 кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике
Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству
(фотокопија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе, 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ФИНАНСИЈЕ И
АДМИНИСТРАЦИЈУ
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Наставник у свим наставним звањима за ужу научну
област Економија
УСЛОВИ: услови за избор наставника Факултета прописани су Законом
о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарадника
Универзитета „Сингидунум“ и Правилником Факултета. Пријаве са прилозима подносе се секретаријату Факултета, Булевар Зорана Ђинђића
44, у року од осам дана од дана објављивања. Скенирану пријаву обавезно доставити на e-mail: info@fеfа.еdu.rs. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља
и биографију, списак објављених радова, копије радова, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним студијама, копију личне карте, потврду
МУП-а да лице није осуђивано, копије сертификата и сл.

Обука за активно
тражење посла
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ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Књиговођа аналитичар

на одређено време до повратка
привремено одсутног радника
УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, економског смера, рад на
рачунару. Избор се врши према Закону о раду и систематизацији радних
места Факултета драмских уметности. Рок за пријављивање је 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању редовног професора за ужу
научну област Техничка физика
на неодређено време, са пуним радним временом

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

Наставник у звању редовног професора за ужу
научну област Математика - Рачунарство
на неодређено време, са пуним радним временом

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

Наставник у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година, са пуним радним
временом или у звању редовног професора на
неодређено време, са пуним радним временом за
ужу научну област Железничко машинство
УСЛОВИ: завршен Машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чл. 65 Закона о високом образовању
и чл. 11.4. Статута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Теорија механизама и машина и Инжењерско
цртање са нацртном геометријом

на одређено време од 5 година, са пуним радним временом
УСЛОВИ: завршен Машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чл. 65 Закона о високом образовању
и чл. 11.4. Статута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Хидрауличне машине и енергетски системи

на одређено време од 5 година, са пуним радним временом
УСЛОВИ: завршен Машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чл. 65 Закона о високом образовању
и чл. 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.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните конкурентску
предност
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УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
ФАКУЛТЕТ СЦЕНСКИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд

Расписује конкурс за избор у звање:

Наставник вештина из области Менаџмента и
бизниса
УСЛОВИ: висока стручна спрема, референце за избор у наставничко
звање (најмање пет), способност за наставни рад. Сви кандидати треба
да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010) и Статутом АЛУ.
Пријаве са пратећим прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу: Београд, Светозара Милетића 12.

Бор
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“
19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/814-255

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/458-290

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године,
односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: на конкурс се могу јавити лица која испуњавају следеће услове: стечено средње образовање, познавање ромског језика, поседовање
сертификата о завршеној обавезној обуци за педагошког асистента. Уз
пријаву на конкурс приложити: диплому о завршеној одговарајућој школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о завршеној школи ромологије, сертификат о
завршеној обавезној обуци за педагошког асистента. Документа не
смеју бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са комплетном документацијом слати на адресу школе. Неблаговремене и пријаве
са некомплетном документацијом неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА „МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-492

Конкурс објављен 04.09.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: наставник рачунарства и информатике, са 50%
радног времена, на одређено време до повратка радника са
боловања, поништава се у целости.

Гњилане
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Психолог
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, као и услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 51/11, 53/13).
Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о одговарајућем образовању; доказ о држављанству РС. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Заинтересовани кандидати могу предати молбе у просторијама школе или их слати на адресу школе.
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Ч ач а к
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/227-976

Наставник физичког васпитања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати
поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњавају и
посебне услове прописане одредбама чл. 3, 120 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи. Пријаве слати у року
од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе или доставити лично секретару школе. Уз пријаву обавезно приложити следећа документа: оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат није осуђиван,
лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, за удате - извод из
матичне књиге венчаних и уверење о држављанству.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању ванредни професор за ужу
научну област Примењене рачунарске науке и
информатика

са 80% радног времена, на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор физичких наука или доктор техничких наука. Поред општих услова утврђених законом, кандидат
треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета, Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета техничких наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о школској спреми, одговарајући доказ надлежног органа у
погледу неосуђиваности у смислу чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак
научних и стручних радова, као и саме радове. Пријаву са доказима о
испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултета, у року
од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

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

Конкурс објављен 01.05.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик.

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

Наставник страног језика за ужу научну област
Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1, VII/2, VIII степен стручне спреме, професор енглеског
језика; дипломирани филолог - мастер (англиста); доктор наука - филолошке науке (англиста); објављени стручни радови у одговарајућој научној области и способност за наставни рад. Услови за избор наставника
страног језика утврђени су чл. 68 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.
Напомена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 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

Бесплатна публикација о запошљавању

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, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, доказ надлежног органа о неосуђиваности, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству, подносе се Агрономском факултету у Чачку, Цара Душана 34. Рок за пријаве је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

32300 Горњи Милановац, Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010

Професор биологије
Професор француског језика и књижевности
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати
треба да испуњавају услове у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање; на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 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; 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 ЕСПБ и испуњава услове сходно Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о поседовању одговарајућег образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; доказ о држављанству РС (уверење);
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (доставити пре
закључења уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 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 (школа прибавља по службеној дужности). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
доставити на адресу школе.

ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“
32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Педагог

на одређено време у својству приправника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог. Кандидати
морају доставити следећа документа: оверен препис дипломе, уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Кандидат који буде
изабран мора обавити проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће бити благовремено обавештен. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања, лично или препоручено поштом на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. За
све информације заинтересовани се могу обратити на горенаведени број
телефона.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
18.09.2013. | Број 535 |

29

Наука и образовање

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
32000 Чачак, Светогорска 44

Наставник италијанског језика

са 10% радног времена, на одређено време до краја
школске године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Паковраће
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Овчар бања, на одређено
време до краја школске године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник енглеског језика

са 10% радног времена, на одређено време до краја
школске године, за рад на терену
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: за наведена радна места, потребно је да кандидати испуњавају услов из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 55/13), као и услов из Правилника о врсти и
степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Остали услови у
складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 55/13). Рок за доставу пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ“
32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Професор математике
Професор технике и информатике
Професор физичког васпитања
за 30% радног времена

Професор српског језика
Професор српског језика

за 44% радног времена,на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, закључно са 31.08.2014.
године

Професор српског језика

за 60% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године, закључно са 31.08.2014.
године

Професор географије

на одређено време, замена запослене до краја школске
2013/2014. године, закључно са 31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Сервирка

за рад у школској кухињи
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељски или прехрамбени
смер.
ОСТАЛО: кандидат поред општих услова прописаних законом треба
да испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
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ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Доказ о испуњености услова
из тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне
књиге рођених; из тачке 2 - пре закључења уговора о раду; из тачке 3 прибавља школа, пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају
на адресу школе или лично секретаријату школе, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“; број телефона за додатне
информације: 032/332-202. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

Јагодина
ПУ „МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“

35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Васпитач

за рад у Лоћики, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиљско одсуство и одсуство
са рада ради неге детета)
УСЛОВИ: дипломирани васпитач у складу са чл. 121 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Медицинска сестра - васпитач

за рад у јасленој групи, за рад у Рековцу, на одређено
време ради замене одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета)
УСЛОВИ: средња стручна спрема, образовни профил: медицинска сестра
- васпитач, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује васпитно - образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених.
Доказ о испуњености услова из чл. 120. став 1 тач. 5 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење да је кандидат положио
испит из српског језика са одговарајућом методиком по програму одговарајуће високошколске установе (за радно место: васпитач), односно
школске установе (за радно место: медицинска сестра - васпитач) подноси кандидат у случају да није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тач. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (лекарско уверење) - изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду, доказ из става 1
тач. 3 овог члана - прибавља Установа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу; бројеви телефона
за контакт: 035/8411-470, 8411-002.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35212 Плажане

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица и родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
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Наука и образовање
жи: кратку биографију (радно искуство, контакт телефон, адреса становања), уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокпија (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Лекарско уверење којим кандидат
доказује да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима - подноси се након доношења одлуке о избору кандидата,
а пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања - прибавља школа по службеној дужности.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 035/8631-022.

ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“

35210 Свилајнац, Радничка 1

Педагог
УСЛОВИ: високи степен образовања, филозофски факултет - група педагогије општег предшколског или школског смера, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (члан 8 став 2 тачка
4 ЗОСОВ), дозвола за рад (лиценца), психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом, неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
знање језика на ком се остварује васпитно - образовни рад, држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати су дужни да поред биографије приложе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, доказ о
положеном испиту за лиценцу, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља Установа. Уверење о здравственој способности изабрани кандидат доставиће након
доношења одлуке о избору, а пре закључивања уговора о раду. Непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети у року
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

ПУ „РАДА МИЉКОВИЋ“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел/факс: 035/611-125

Магационер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, струка трговинска, занимање: продавац мешовите робе, положен возачки испит „Б” категорије.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 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 (прибавља Установа по
службеној дужности), да кандидат има држављанство Републике Србије,
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс доставити следећу документацију: оверену копију дипломе о
стеченој стручној спреми, односно оверену копију сведочанства о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ о положеном возачком испиту „Б” категорије. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност изабрани кандидат доставља након коначности одлуке о избору, односно пре закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказе о испуњавању услова конкурса
доставити у оригиналу или у овереној копији. Уверење о држављанству
не сме бити старије од 6 месеци.

Бесплатна публикација о запошљавању

Кикинда
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме, завршена најмање основна
школа (доказ - оверена фотокопија дипломе, сведочанства); лекарско
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца или 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;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС и познавање језика на ком се обавља васпитно - образовни рад.

Васпитач на мађарском језику
на одређено време
3 извршиоца

Васпитач на српском језику
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, у складу са законом (доказ - оверена фотокопија
дипломе); лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца или 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; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству РС и познавање језика на ком се обавља васпитно - образовни рад.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач, у
складу са законом (доказ - оверена фотокопија дипломе); лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца или 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; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС и познавање
језика на ком се обавља васпитно - образовни рад.
ОСТАЛО: рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Tржиштe рада

Аналитички
приступ
запошљавању
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ДЕЧЈИ ВРТИЋ „СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“

ОШ „СТАЈА МАРКОВИЋ“

Спремачица - сервирка

Директор

УСЛОВИ: да кандидат има најмање завршену основну школу (доказ оверена фотокопија дипломе, сведочанства); лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности 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 три месеца
или 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; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС и познавање језика на ком се
обавља васпитно - образовни рад.

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога, дозвола за рад - лиценца,
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, држављанство РС, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или
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, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 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
подацима (необавезно), доказе о стручним и организаторским способностима (необавезно). Документацију послати на горенаведену адресу.
Ближе информације могу се добити на горенаведени број телефона.

24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

ОШ „6. ОКТОБАР“

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

Административно - финансијски радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера; да је кандидат
држављанин Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање малолетног
детета или родоскрвњење, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да је психички, физички и здравствено способан за рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте,
извод из казнене евиденције од СУП-а (школа ће накнадно прибавити),
лекарско уверење (школа ће накнадно тражити од изабраног кандидата). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Благовременом пријавом сматра се пријава која је непосредно предата
школи, пре истека рока предвиђеног у конкурсу или је пре истека тог
рока предата пошти у виду препоручене пошиљке. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом средњем образовању, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених (оригинали или оверене фотокопије).
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Косовск а Митровиц а
ОШ „9. МАЈ“
Рапча
38420 Драгаш

Директор
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања РС. Мандат директора школе траје 4 године од дана ступања на дужност. Одговарајуће
образовање, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван и да се против њега не води судски поступак, да
је држављанин РС. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Потребна документа слати на горенаведену адресу.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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38236 Штрпце
тел. 0290/70-910

К ра гу ј е в а ц
ФИЛОЛОШКО - УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Унутрашња архитектура и индустријски
дизајн
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, 44/2010 и
93/2012), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.)
- (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.
filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009 и 32/2013), Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 643
од 04.05.2009. године, Одлуком о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Кандидат подноси на
расписани конкурс десет самосталних радова из уже уметничке области
за коју конкурише.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу уметничку област Графички
дизајн (Просторна графика)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната уметничка дела
или уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности.
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, 44/2010 и
93/2012), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.)
- (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.
filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009 и 32/2013), Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 643
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од 04.05.2009. године, Одлуком о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Кандидат је у обавези
да поднесе двадесет самосталних радова из уже уметничке области за
коју конкурише.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу уметничку област Дигитална
уметност
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната уметничка дела
или уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности.
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, 44/2010 и
93/2012), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.)
- (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.
filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009 и 32/2013), Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 643
од 04.05.2009. године, Одлуком о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-u и у штампаној форми); оверена копија диплома; оверена копија извода из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног органа (Полицијске управе) да кандидат није осуђиван 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 лектора или вишег лектора за
ужу научну област Шпански језик и лингвистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и способност за наставни
рад или одговарајуће високо образовање, објављени стручни, односно
научни радови и способност за наставни рад. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на
CD-u и у штампаној форми); оверена копија диплома; оверена копија
извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал);
потврда надлежног органа (Полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чл. 62 став 3 Закона о високом образовању (оверена копија).

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
уметничку област Клавир
на одређено време од 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00 и који је у току студија показао интересовање за уметнички рад из
дисциплине за коју конкурише и који познаје један од светских језика.
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија
и стручна биографија (на CD-u и у штампаној форми); оверена копија
диплома; уверење да је студент мастер или специјалистичких 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).
Напомена за оба радна места: фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
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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.

НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Вука Караџића 1
тел. 034/331-782

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: висока стручна спрема, односно да има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена - дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању
од 4 године - филозофски факултет или други факултет друштвеног смера; најмање 3 године радног искуства у струци; да се против њега не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; држављанство Републике
Србије и да има општу здравствену способност. Директор се именује на
период од 4 године од стране Скупштине града Крагујевца, а на предлог
Управног одбора. Уговор о раду се закључује на одређено време, осим у
случају именовања кандидата који је већ запослен на неодређено време
у Народном музеју у Крагујевцу. Приликом избора кандидата за директора Музеја, Управни одбор ће посебно ценити следеће услове: познавање
пословања музејских установа и поседовање организацијских способности. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави следећу
документацију: предлог програма рада и развоја Музеја за период од
4 године; биографију која садржи елементе који доказују стручност са
кратким прегледом остварених резултата; оверену копију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице;
доказ о радном искуству од 3 године у струци (потврда, решење и сл.
из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница
за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
оверену копију личне карте и доказ о општој здравственој способности
(лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“, најкасније до 30.09.2013. године.
Напомена: више информација у вези конкурса могу се добити на број
телефона: 034/331-782, од лица за контакт Славице Божовић.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУКАШИН МАРКОВИЋ“
34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб
тел. 034/332-179

Наставник дефектолог - олигофренолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу са
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и да кандидат 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 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 кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ
прибавља школа, пре доношења одлуку о избору) и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат мора да приложи: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод из
матичне књиге рођених. Претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, кандидата који уђу у ужи избор
врши надлежна служба за запошљавање. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду,
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАХУЉИЦЕ“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел. 037/826-527

Оглас објављен 04.09.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: васпитач - приправник, на одређено време до
30.09.2014. године, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАХУЉИЦЕ“

давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности, без обзира
на санкцију. Потребна документација: диплома (оверена копија), уверење о држављанству, извод из казнене евиденције полиције (узима се
у МУП-у), уверење о положеном испиту за лиценцу ако је положен (оверена копија) - не треба за приправника. У молби обавезно навести да ли
је обављено тестирање у Националној служби за запошљавање и када.

ОШ „СВЕТИ САВА“

37208 Читлук, Ратка Пешића 113
тел. 037/692-695

Наставник енглеског језика

37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел. 037/826-527

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Васпитач - приправник

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог
англиста - мастер.

на одређено време на годину дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године, или на студијама другог степена - мастер академске студије (специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
испуњеност услова утврђених у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати су дужни да поред биографије приложе: оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми,
као и доказ о испуњености осталих услова у погледу образовања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) - доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

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

Спремачица (помоћни радник, хигијеничар)
за рад у матичној школи у Александровцу

Спремачица (помоћни радник, хигијеничар)
за рад у издвојеном одељењу школе у Стублу

Наставник немачког језика

за 44% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).
ОСТАЛО: да кандидат 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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, да је држављанин Републике Србије. Уз
пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу наставника (уколико поседује исто), уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Пријаве слати на наведену адресу.

Спремачица (помоћни радник, хигијеничар)
за рад у издвојеном одељењу школе у Лаћиследу

УСЛОВИ: завршена основна школа у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова ОШ „Иво Лола Рибар“, Александровац.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на оглас
приложити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или
уверење о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од шест месеци и извод из матичне
књиге рођених. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - доказује се лекарским уверењем, пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.

ГИМНАЗИЈА

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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

Секретар
УСЛОВИ: поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: завршен правни факултет, односно дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен стручни испит за секретара; пет година радног искуства у
струци; да има држављанство Републике Србије; да поседује организаторске и стручне способности; да не постоје законом утврђене сметње
за избор. Доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс,
у оригиналу или у овереним фотокопијама. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Професор немачког језика
Професор немачког језика - приправник

за 20% радног времена, на одређено време на једну годину
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег образовања, сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији, да је кандидат држављанин Републике Србије, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за примање или
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Ле с к о в а ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Медицинска сестра на превентиви

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен, медицинска школа. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оверена фотокопија); уверење из казнене
евиденције да кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата
не води кривични поступак; уверење о здравственом стању (доставља
кандидат који буде изабран на конкурсу).

Васпитач

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VI степен, висока школа струковних студија за образовање
васпитача. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције да кандидат није
осуђиван; уверење да се против кандидата не води кривични поступак;
уверење о здравственом стању (доставља кандидат који буде изабран
на конкурсу).

Васпитач

на одређено време за школску 2013/2014. годину
УСЛОВИ: VI степен, висока школа струковних студија за образовање
васпитача. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције да кандидат није
осуђиван; уверење да се против кандидата не води кривични поступак;
уверење о здравственом стању (доставља кандидат који буде изабран
на конкурсу).

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: IV степен и сертификат обавезне уводне обуке за педагошког
асистента. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стручној спреми; сертификат
обавезне уводне обуке за педагошког асистента; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена
фотокопија); уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђиван;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак; уверење о
здравственом стању (доставља кандидат који буде изабран на конкурсу).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Лице овлашћено за пружање информација
је секретар Установе Јелена Дојчиновић, број телефона: 016/821-281.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Ниш
ИЗМЕНА КОНКУРСА
ВИСОКА ШКОЛА
ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18220 Алексинац, Пиварска бб

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“, мења се у називу радног места, и треба да гласи: за избор у
звање професора струковних студија - наставник за ужу област
Музика и извођачке уметности.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18410 Дољевац

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме и познавање ромског језика. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену копију дипломе о
одговарајућем образовању; уверење о држављанству; уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (доставља изабрани кандидат по пријему у радни однос).
Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Нови Па зар
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Послови ложача и домара

са 80% норме (40% ложач, 40% домар)
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за ложача парних котлова: II и
III степен стручне спреме, квалификовани радник - ложач или радник
руковалац парних котлова; за домара: III степен стручне спреме, одговарајућег звања за обављање послова домара (грађевински бравар, бравар, варилац), да кандидат није кажњаван, да није под истрагом и да је
држављанин Републике Србије. Уз пријаву поднети следећа документа:
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење, уверење да није под истрагом и да
се не води кривични поступак и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскрвњење, за примање 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.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Нови Са д
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Руководилац техничке службе
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, свих струка, радно искуство 3 године, држављанство Републике Србије; возачка дозвола „Б“категорије.
Лице треба да познаје радове и да зна да отклони следеће кварове: на
централној климатизацији и чилерима; на ППЗ инсталацијама везане за
централну климатизацију; положен стручни испит из ППЗ; да зна руковати са ППЗ централом; да зна управљати ППЗ системом; да зна управљати централним видео надзором; да зна контроле приступа и поправку
турникета; да зна управљати противпровалним системом; да зна вршити поправке на електро инсталацијама високог и ниског напона и слабе
струје; лакше кварове на фотокопир апаратима; на систему и уређају за
регулацију централног грејања; поправке на белој и хидро техници; браварски радови; заваривача; водоинсталатерски и канализациони радови; молерско - фарбарски радови. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Обука за активно тражење посла
Бесплатна публикација о запошљавању
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕТИЊСТВО“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Васпитач
Васпитач

на одређено време до повратка одсутног запосленог

Педагошки асистент

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос
у складу са чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: радну биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми; оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених. Одговарајуће лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, док ће извод из казнене евиденције Установа прибавити службеним путем. Све фотокопије
морају бити оверене од стране надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија за ужу научну област
Маркетинг

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Расписује конкурс за изборе у звања и заснивање радног односа за следећа радна места:

Ванредни професор за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Математика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно - математичке струке,
област Математика и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Ванредни или редовни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Инжењерство
заштите животне средине
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске струке, област Хидротехника, радови у међународним часописима из области управљања
водама, вишегодишње искуство у вођењу националних и међународних пројеката из области управљања водама и услови прописани чл. 64
Закона о високом образовању.

Доцент или ванредни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Механика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, докторат из одговарајуће области, објављени радови из уже научне области у часопису
са СЦИ листе, 10 година радног искуства у настави из предмета уже
научне области и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

до 1/3 пуног радног времена, на одређено време од једне
године

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Електрична мерења и метрологија

УСЛОВИ: доктор економских наука, најмање пет референци из одговарајуће научно - стручне области објављених у категоризованим домаћим
и међународним научним часописима/конференцијама; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидат подноси: фотокопију дипломе о завршеним основним и последипломским студијама; биографију; списак научних и стручних радова,
као и саме радове; доказ о држављанству.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке струке, доктор
техничких наука из области Електричних мерења и метрологије, најмање
6 година искуства у настави из уже научне области за коју се бира, најмање један рад из уже научне области за коју се бира у звање објављен
у часопису ранга најмање М23 и искуство на међународним и домаћим
научноистраживачким пројектима и услови прописани чл. 64 Закона о
високом образовању.

Напомена: лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60
дана од дана истека рока за пријаву на конкурс, сачинити извештај о
пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период од
8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и
сајта школе.

Доцент или ванредни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Енергетска
електроника, машине и погони

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

Доцент за ужу научну област Грађанскоправну,
наставни предмет: Облигационо право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет VIII степен
стручне спреме, доктор правних наука. Услови за избор предвиђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
диплому о завршеном правном факултету, диплому или уверење о научном степену доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију),
списак својих научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену
адресу.
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке струке, докторат
из области електротехнике и рачунарства, искуство у извођењу наставе
на основним и мастер академским студијама у области електротехнике,
ангажман на научноистраживачким пројектима Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, ангажман на научноистраживачким пројектима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине, искуство у сарадњи са привредом кроз
учешће у реализацији стручних пројеката и услови прописани чл. 64
Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Електроенергетика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука електротехничке, рачунарске или информатичке струке, поседовање знања из
електроенергетике и рачунарства, са практичним искуством у пројектовању и имплементацији Smart City пројекта са интегрисаним напредним SCADA/DMS/ОMS системом за електродистрибутивна предузећа, са
практичним искуством у пројектовању и имплементацији DMS система
за електродистрибутивна предузећа и услови прописани чл. 64 Закона
о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Енергетска електроника, машине и погони
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке струке, докторат
из области електротехнике и рачунарства, искуство у извођењу наставе
на основним и мастер академским студијама у области електротехнике,
ангажман на научноистраживачким пројектима Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, ангажман на научноистраживачким пројектима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине, искуство у сарадњи са привредом кроз
учешће у реализацији стручних пројеката и услови прописани чл. 64
Закона о високом образовању.
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Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Материјали и технологије спајања
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, производно
машинство, студент докторских студија машинства, минимум шест месеци у настави на предметима из научне области релевантне за избор и
услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Графичко инжењерство и
дизајн
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани примењени уметник - графички дизајнер, Академија уметности и услови прописани чл.
71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Примењене рачунарске
науке и информатика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, област Рачунарство и аутоматика, просечна оцена на студијама
изнад 08,00, уписане мастер академске студије из области Инжењерске анимације, искуство у извођењу вежби из предмета који припадају
областима 3D моделовања и рачунарске обраде слике и услови прописани чл. 71 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни однос
(навести прецизан назив уже научне области), докази о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ
о држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је
приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији
или уверење о упису на докторске студије, односно уверење о упису
на мастер студије. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
21460 Врбас, Палих бораца 34
тел. 021/707-170

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

П а н че в о

матике, 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. Уз пријаву поднети: диплому (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
копија); лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду); уверење о неосуђиваности за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и остала кривична дела набројана у чл. 120 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа).
Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити искључиво поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пирот
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ“
18310 Бела Паланка, Лоле Рибара бб

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање - високо првог
или другог степена за васпитача или више образовање за васпитача;
положен испит за лиценцу, да поседује 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 три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију лиценце; оверену фотокопију уверења о држављанству.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити у управи предшколске установе и на број телефона: 018/855-038.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Наставник математике

за 12 часова недељне норме
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13): 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), дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи
геометрије), професор хемије - математике, професор географије - мате-
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Пож аревац
ОШ „УГРИН БРАНКОВИЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб

Наставник математике

за рад у Нересници, са 90% радног времена

Наставник математике

за рад у Буковској, са 90% радног времена

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Наставник стручних педмета за образовне профиле:
прехрамбени техничар, месар и пекар, за предмете:
производња хлеба, сировине у пекарству,
технологија воде, предузетништво, изборна
технологија и контрола квалитета у прехрамбеној
индустрији

за рад у Кучеву и подручним одељењима, са 60% радног
времена

Наставник енглеског језика

Наставник стручних предмета за образовни
профил: ветеринарски техничар, са 50%
радног времена, за предмете: хигијена и нега
животиња, болести животиња, основи хирургије,
професионална пракса за образовни профил:
ветеринарски техничар

Наставник физике

Наставник математике

Наставник математике

за рад у Кучеву, са 78% радног времена

за рад у Кучеву, Нересници и Буковској, са 90% радног
времена

Наставник грађанског васпитања

за рад у Кучеву и подручним одељењима, са 55% радног
времена

Наставник српског језика

за рад у Буковској, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник географије

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

Наставник историје

са 50% радног времена

Наставник практичне наставе за образовни профил:
техничар хортикултуре
са 40% радног времена

Наставник за предмет социологија са правима
грађана
са 20% радног времена

Наставник стручних предмета за образовни
профил: месар, за предмете: операције и мерење у
месарству и сировине у месарству
са 15% радног времена

Наставник енглеског језика

за рад у Кучеву и Буковској, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 24-26
Закона о раду, чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и стручну спрему
предвиђену Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве
слати на адресу школе.

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања у складу са чл.
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и одговарајућег смера,
односно групе предмета у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни преглед“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013). Лице
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, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; поседовање држављанства Републике Србије; познавање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат подноси следеће
доказе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених - не старији од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију). Лекарско уврење се подноси пре закључења уговора о раду,
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве послати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити у школи или на бројеве телефона: 012/223-388 или 012/541-156.

ОШ „МИЛОШ САВИЋ“
12000 Лучица

Наставник физике

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике, дипл. физичар,
професор физике и хемије, дипл. педагог за физику и хемију, професор
физике и основе технике, дипл. педагог за физику и основе технике,
професор физике и математике, дипл. астрофизичар. Заинтересовани кандидати уз молбу треба да приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања.
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ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА И
МАШИНСКА ШКОЛА
12240 Кучево, Жике Поповића 68
тел. 012/851-749, 852-712

Наставник математике

са 16 часова недељно (90% радног времена)

Наставник енглеског језика

са 16 часова недељно (90% радног времена), на одређено
време
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и
121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08 и 9/13), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; држављанство Републике Србије, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на конкурс доставити:
диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике
Србије и извод из матичне књиге рођених (доставити оригинал документа или оверене фотокопије истих, не старије од 6 месеци). Уверење о
здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавиће школа по службеној
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Контакт телефони: 012/851-749 и 012/852-712.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија

Пријепоље
ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-053

Професор српског језика
са 45% радног времена

Професор физике

са 80% радног времена

Професор историје

са 60% радног времена
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове према Закону о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да
кандидат има одговарајуће образовање (чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања), да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених и оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26

Наставник руског језика

за 12 часова (66,66% радног времена), на одређено време
до краја школске 2013/2014. године, до 31.08.2014. године

Наставник музичке уметности

Наставник математике

за 3 часа (15% радног времена), на одређено време до
краја школске 2013/2014. године, до 31.08.2014. године

Наставник немачког језика

за 2 часа (10% радног времена), на одређено време до
краја школске 2013/2014. године, до 31.08.2014. године

за 88,88% радног времена
за 44,44% радног времена

Наставник физике

за 30% радног времена

Наставник грађанског васпитања (за други циклус
основног образовања и васпитања)
за 10% радног времена

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије и да кандидати испуњавају
остале услове из чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати за радно место: наставник математике, наставник
немачког језика и наставник физике морају имати стручни назив прописан Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012), а кандидати за радно место: наставник грађанског
васпитања морају имати стручни назив прописан Правилником о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012) и морају испуњавати друге услове из чл. 2 став 2
тог Правилника. Пријаве доставити у писменој форми, на адресу школе. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе оригинал или
оверену фотокопију: уверења о држављанству (не старије од шест месеци), извода из матичне књиге рођених и уверења или дипломе о стеченом одговарајућем образовању и стручном називу. Кандидати за радно
место наставника грађанског васпитања, поред наведеног, дужни су да
доставе и оригинал или оверену фотокопију доказа о испуњености услова из чл. 2 став 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012). Доказ
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности прибавља се након коначности одлуке о избору кандидата, а
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и
непотпуне пријаве биће одбачене. Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
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Наставник психологије

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 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. држављанство Републике Србије; 5.
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
18.09.2013. | Број 535 |
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ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ“

31320 Нова Варош, Прва нова 18
тел. 033/61-462, 64-313

Наставник енглеског језика

за 8 часова недељно (44,44% радног времена), на одређено
време до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник српског језика

за 13 часова недељно (72,22% радног времена), на
одређено време до краја школске 2013/2014. године,
односно до 31.08.2014. године

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, а по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 3. да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се обавља васпитно - образовни
рад. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, доказ из тач. 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тач.
3 прибавља школа.

П р о ку п љ е
ОШ „СВЕТИ САВА“

18400 Прокупље, Милоша Црњанског 2
тел. 027/321-988

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1. VII степен стручне спреме, завршен дефектолошки факултет, смер олигофренолог; 2. физичка, психичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и других добара заштићених међинародним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије. Доказе из тач. 1 и 4 подносе кандидати, доказ из тач.
3 прибавља школа, а из тач. 2 подноси само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Сву документацију доставити у оригиналу
или као оверене фотокопије.

Смедерево
ДОПУНА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 21
тел. 026/322-017

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
тел. 026/311-057

Шеф рачуноводства

за 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова школе „Паланачка гимназија”, IV, V или
VI степен стручне спреме, економског смера, најмање 3 године рада на
финансијско - књиговодственим пословима, психичка, физичка и здравствена способност, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву и кратку биографију кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о здравственој способности подноси се
пре закључења уговора о раду, уверење о неосуђиваности прибавља
школа, доказ о радном искуству на финансијско - књиговодственим
пословима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник филозофије
за 95% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у Гимназији,
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву и кратку биографију кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/222-534

Професор хармонике

на одређено време до повратка радника са друге дужности
УСЛОВИ: дипломирани музичар - акордеониста или мастер музички
уметник, професионални статус акордеониста - хармоникаш.

Професор хармонике

за рад у истуреном одељењу у Лугавчини

Оглас објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: васпитач, допуњује се тако да се иза тачке 4,
додаје тачка 5 која гласи: да кандидат има дозволу за рад лиценцу.

УСЛОВИ: дипломирани музичар - акордеониста или мастер музички
уметник, професионални статус акордеониста - хармоникаш.

Ваша права адреса:

за рад у истуреном одељењу у Лугавчини

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

УСЛОВИ: дипломирани музичар - клавириста или мастер музички уметник, професионални статус клавириста.
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Професор гитаре

на одређено време, са 30% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани музичар - гитариста или мастер музички уметник,
професионални статус гитариста.

Професор гитаре

на одређено време до повратка радника са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: дипломирани музичар - гитариста или мастер музички уметник,
професионални статус гитариста.
ОСТАЛО: пробни рад до 4 месеца и без обзира на радно искуство.

ОШ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Професор математике
Професор математике
са 78% норме

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајућу школску спрему прописану
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), услове предвиђене чл. 8 Закона и чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (новог, без
обзира на датум издавања), 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. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља изабрани кандидат, пре пријема у радни однос.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135
тел. 026/522-073, 521-635

Наставник математике

са непуним радним временом (8+4), 4 часа за рад у
матичној школи у Великој Плани и 8 часова за рад у
издвојеном одељењу у Старом Селу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања; да кандидат
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и да уз
пријаву са радном биографијом достави оверене фотокопије докумената
- не старије од 6 месеци којима доказује да испуњава услове; диплому
о стеченом стручном образовању, уверење о држављанству, уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора; уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена
чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа по службеној дужности.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
Бесплатна публикација о запошљавању

Сомбор
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-491

Падагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: 1. IV степен стручне спреме; 2. да кандидат има завршену уводну обуку према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента
- сертификат; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом - лекарско уверење; 4. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - уверење о некажњавању; 5. да је држављанин РС - уверење
о држављанству. Доказе о испуњености горенаведених услова под тач.
1, 2, 4 и 5 (оригинал документа или оверене фотокопије), кандидат треба
да достави уз пријаву на конкурс. Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Некомплетне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/827-701

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога или психолога; дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије, да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву (молбу)
кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању у складу са чл. 8 став 2 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога - не старије од
6 месеци; оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника
или стручног сарадника - не старије од 6 месеци; потврду о пет година
радног искуства у области образовања, након стеченог одговарајућег
образовања (фотокопију радне књижице); уверење о држављанству
Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци; биографију са кратким прегледом кретања
у служби; уверење суда да против њега није покренута истрага, нити
подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствну способност за рад са
децом и ученицима - не старије од 6 месеци. Изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року од
годину дана од ступања на дужност. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир.
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Сремска Митровица
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
22000 Сремска Митровица, Планинска 1
тел. 022/631-722

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

САЈМОВИ

Васпитач

Национална
служба
Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар. Уз пријаву доставити: доказ
за запошљавање
о стручној спреми, уверење да кандидат
није судски кажњаван и да се
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
против њега не води истрага, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству. Изабран кандидат пре закључивања уговора о раду
дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за
обављање наведених послова. Пријаве са документацијом о испуњавању услова подносе се у року од осам дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу Дома ученика. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
22400 Рума, Главна 71
тел/факс: 022/473-560
е-mail: dugosevic@ptt.rs

Директор
УСЛОВИ: на конкурс за избор директора школе на период од четири
године, може се пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене
чл. 8 став 2 и чл. 59 став 5, 12 и 13, чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011 и 55/013)
и опште услове: да има одговарајуће образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да поседује дозволу
за рад; да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да поседује психичку, физичку и здравствену способност са рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловну казну затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад. Поред молбе са кратком биографијом
поднети следећа документа којима се доказује испуњавање тражених
услова: диплома о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству - које није старије од 6 месеци или оверена
фотокопија уверења о држављанству - која није старија од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија која није старија од 6 месеци), уверење из општинског суда да се не води
кривични поступак (да није старије од 6 месеци), уверење о испуњавању услова из тач. 5 прибавља школа, одговарајуће лекарско уверење
- које није старије од 6 месеци (подноси се пре закључивања уговора о
раду), потврда о радном стажу у просвети, уверење о положеном испиту
за директора установе (с обзиром да Министарсво просвете није организовало полагање испита за директора установе, пријава која не буде
садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном), уверење о
положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија). Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 022/473-560. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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на одређено време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
за рад у Шиду

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;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
психичку, физичку и здравствену способност; да је држављанин РС.

Васпитач

на одређено време, најкасније до 31.08.2014. године, за
рад у Кукујевцима
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
психичку, физичку и здравствену способност; да је држављанин РС.

САЈМОВ
ЗАПОШЉАВ

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење о
држављанству.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
22404 Путинци, Лењинова 3
тел/факс: 022/441-510
е-mail: sm.ucitelj@neobee.net

НАЈКРАЋИ
ДО ПОС

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора може се пријавити кандидат
који испуњава услове предвиђене чл. 59 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања и опште услове: да је држављанин Републике Србије; високо образовање; да поседује лиценцу за наставника,
педагога и психолога; положен испит за директора установе; најмање
5 година радног стажа у области образовања и васпитања; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица 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. Поред молбе са кратком биографијом
поднети следећа документа којима се доказује испуњавање тражених
услова: одговарајуће лекарско уверење - које није старије од 6 месеци,
уверење о држављанству - које није старије од 6 месеци или оверену
фотокопију уверења о држављанству - која није старија од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци), уверење из основног суда, да се не води
кривични поступак (да није старије од 6 месеци), уверење да кандидат
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није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци, односно
да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала (да није старије од 6 месеци), потврду о
радном стажу у просвети, уверење о положеном испиту за директора
установе, уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверену фотокопију), с обзиром да Министарство просвете није организовало
полагање испита за директора установе, пријава која не буде садржала
наведени документ неће се сматрати непотпуном. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона:
022/441-510. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе.

Су б о т и ц а
ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност, 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; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик
и Српска књижевност), мастер професор језика и књижевности - србиста (студијски програм Српска филологија: српски језик и лингвистика),
мастер професор језика и књижевности - србиста (студијски програми:
Српска књижевност, Српска књижевност и језик), мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програм Српски језик
и књижевност).

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

Наставник економске групе предмета
на мађарском наставном језику
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економист, мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.

Наставник економске групе предмета

на мађарском наставном језику, на одређено време замена запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани економист, мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.

Наставник економске групе предмета
на српском наставном језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економист, мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник економске групе предмета

на српском наставном језику, на одређено време - замена
запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани економист, мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.

Наставник услуживања, практичне наставе и
професионалне праксе

на српском наставном језику, са 37% радног времена
УСЛОВИ: виши стручни радник технологије услуживања, ресторатер, менаџер хотелијерства, смер ресторатерство, виши стручни радник - комерцијалист угоститељства, виши стручни радник организатор
у угоститељству, одсек или смер услуживање, виши стручни радник
у угоститељству, смер услуживање, виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање, виши угоститељ,
комерцијалист угоститељства, виши стручни радник струка угоститељска - занимање: комерцијалист угоститељства, економист, на одсеку за финансијско пословање предузећа, виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање, дипломирани економиста - менаџер за
хотелијерство, менаџер хотелијерства, смер ресторатерство, економиста за туризам и угоститељство, смер услуживања, економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство - услуживање, економиста менаџер за туризам и угоститељство, струковни менаџер ресторатерства
из области менаџмента и бизниса, струковни менаџер ресторатерства,
струковни менаџер хотелијерства, струковни економиста за туризам и
угоститељство, струковни економиста на студијском програму - туризам
и угоститељство, економиста за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство, струковни менаџер за туризам и угоститељство из области
економских наука, струковни менаџер из области менаџмента и бизниса, дипломирани менаџер у хотелијерству, дипломирани економиста
- менаџер туризма, дипломирани економиста - менаџер за туризам, на
смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из
области предмета, дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство,
на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји
из области предмета, дипломирани економиста - менаџер за туризам,
ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји
из области предмета, дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије на студијском програму
Туризам и хотелијерство, мастер менаџер, претходно завршене студије
првог степена на студијском програму Менаџер у хотелијерству. Лица из
алинеје прва до тридесет треће треба да су претходно завршила средње
образовање за образовни профил: конобар, техничар услуживања или
угоститељски техничар, а) Практична настава: конобар - специјалиста.

Наставник услуживања, практичне наставе и
професионалне праксе

на одређено време - замена запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: виши стручни радник технологије услуживања, ресторатер, менаџер хотелијерства, смер ресторатерство, виши стручни радник - комерцијалист угоститељства, виши стручни радник организатор
у угоститељству, одсек или смер услуживање, виши стручни радник
у угоститељству, смер услуживање, виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање, виши угоститељ,
комерцијалист угоститељства, виши стручни радник струка угоститељска - занимање: комерцијалист угоститељства, економист, на одсеку за финансијско пословање предузећа, виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање, дипломирани економиста - менаџер за
хотелијерство, менаџер хотелијерства, смер ресторатерство, економиста за туризам и угоститељство, смер услуживања, економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство - услуживање, економиста менаџер за туризам и угоститељство, струковни менаџер ресторатерства
из области менаџмента и бизниса, струковни менаџер ресторатерства,
струковни менаџер хотелијерства, струковни економиста за туризам и
угоститељство, струковни економиста на студијском програму - туризам
и угоститељство, економиста за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство, струковни менаџер за туризам и угоститељство из области
економских наука, струковни менаџер из области менаџмента и бизниса, дипломирани менаџер у хотелијерству, дипломирани економиста
- менаџер туризма, дипломирани економиста - менаџер за туризам, на
смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из
области предмета, дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство,
на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји
из области предмета, дипломирани економиста - менаџер за туризам,
ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји
из области предмета, дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, мастер економиста, претходно завршене сту-
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дије првог степена - основне академске студије на студијском програму
Туризам и хотелијерство, мастер менаџер, претходно завршене студије
првог степена на студијском програму Менаџер у хотелијерству. Лица из
алинеје прва до тридесет треће треба да су претходно завршила средње
образовање за образовни профил: конобар, техничар услуживања или
угоститељски техничар, а) Практична настава: конобар - специјалиста.

Наставник физичког васпитања

на мађарском наставном језику, са 95% радног времена
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Наставник куварства са практичном наставом
УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства, гастролог, виши
стручни радник угоститељско - туристичке струке, занимање: кулинарство, виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство, виши
угоститељ, виши угоститељ - гастролог, виши стручни радник - комерцијалист угоститељства, комерцијалист угоститељства, менаџер хотелијерства, смер гастрономија, менаџер хотелијерства, смер гастрологија,
менаџер у гастрономији, струковни менаџер гастрономије, струковни
економиста за туризам и угоститељство, струковни економиста на студијском програму - туризам и угоститељство, дипломирани менаџер
гастрономије, дипломирани менаџер - гастрономија, дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент,
ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, виши стручни радник организатор пословања у угоститељству - одсек кулинарство, мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на студијском програму Менаџер
у гастрономији, дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство,
ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји
из области предмета, мастер економиста, претходно завршене студије
првог степена - основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета. Лица из алинеје
прве до двадесет прве треба да су претходно завршила средње образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар кулинар
или кулинарски техничар, а) Практична настава кувар - специјалиста,
виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

Наставник куварства

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства, гастролог, виши
стручни радник угоститељско - туристичке струке, занимање: кулинарство, виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство, виши
угоститељ, виши угоститељ - гастролог, виши стручни радник - комерцијалист угоститељства, комерцијалист угоститељства, менаџер хотелијерства, смер гастрономија, менаџер хотелијерства, смер гастрологија,
менаџер у гастрономији, струковни менаџер гастрономије, струковни
економиста за туризам и угоститељство, струковни економиста на студијском програму - туризам и угоститељство, дипломирани менаџер
гастрономије, дипломирани менаџер - гастрономија, дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент,
ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји
из области предмета, виши стручни радник организатор пословања у
угоститељству - одсек кулинарство, мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на студијском програму Менаџер у гастрономији, дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су
на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из
области предмета, мастер економиста, претходно завршене студије
првог степена - основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета. Лица из алинеје
прве до двадесет прве треба да су претходно завршила средње образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар, техничар кулинар
или кулинарски техничар, а) Практична настава кувар - специјалиста,
виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

Наставник историје уметности

на мађарском наставном језику, са 8% радног времена
УСЛОВИ: професор ликовних уметности, дипломирани сликар - професор ликовне културе, академски сликар - ликовни педагог, дипломирани
вајар - професор ликовне културе, академски вајар - ликовни педагог,
дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, академски
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графичар - ликовни педагог, дипломирани графичар - професор ликовне
културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе,
дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне
културе, професор или дипломирани историчар уметности, дипломирани сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар, дипломирани
графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
дипломирани сликар зидног сликарства, лице са завршеним факултетом
примењених уметности, лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна,
професор историје уметности, дипломирани историчар уметности мастер
ликовни уметник, мастер примењени уметник; мастер конзерватор и рестауратор, мастер дизајнер, мастер историчар уметности.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

Наставник психологије

на мађарском наставном језику, са 10% радног времена,
на одређено време до престанка обављања дужности
директора
УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани
школски психолог - педагог, мастер психолог, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области психолошких
наука.

Наставник социологије - приправник

на мађарском наставном језику, на одређено време, са 9%
радног времена
УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани социолог, професор филозофије и социологије, дипломирани политиколог, наставни смер, дипломирани политиколог за друштвено - политичке односе,
мастер социолог. Лице из алинеје пете мора имати претходно завршене
основне академске студије социологије.
ОСТАЛО: поред наведених, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да поседују психолошку способност за рад са ученицима - проверу организује школа у сарадњи са надлежном службом за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака - члан 130 став
4 Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (лекарско уверење) - доставља се пре закључивања уговора о раду, не уз пријаву на конкурс, неосуђиваност (уверење прибавља
школа по службеној дужности) 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,
држављанство Републике Србије, знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (стечено средње, више или високо образовање
на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад или положен
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе).
Уз пропратно писмо кандидат треба да приложи: диплому о стеченој
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, без обзира на датум
издавања исправе), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), биографију, доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат не треба да приложи: лекарско уверење
и доказ о неосуђиваности. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Документација се заједно са одлуком о избору, враћа кандидатима. Уколико кандидат да погрешну адресу или не подигне послату
пошиљку, моћи ће да је преузме у секретаријату школе, у року од 2 месеца од дана доношења одлуке. Након истека тог рока, школа не преузима
обавезу даљег чувања документације.
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ОШ „КИЗУР ИШТВАН“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682

Професор музичке културе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, са 25% радног времена

Професор немачког језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, са 55% радног времена
УСЛОВИ: на основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013),
кандидат треба да има одговарајуће високо образовање, образовање из
психолошких педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова из праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, држављанство Републике Србије, доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита, 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 саннкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, доказ о знању језика на ком се остварује
образовно - васпитни рад (радна места на којима се настава обавља на
мађарском наставном језику). Кандидати уз пријаву на конкурс и биографију треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ 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 из праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, лица из чл. 8 став 2 и 3 Закона о основома
система образовања и васпитања, оверена фотокопија сведочанства или
дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или положен испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (за радна места на којима се настава обавља
на мађарском наставном језику). Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом извршиће надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење за рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља школа.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239
e-mail: оffice@vts.su.аc.rs

1. Професор струковних студија за ужу научну
област Развојно машинство

на одређено време, за школску 2013/2014. годину, са 30%
радног времена

2. Професор струковних студија за ужу научну
област Економија

на одређено време, за школску 2013/2014. годину, са 30%
радног времена

3. Наставник страног језика за ужу научну област
Страни језици (енглески језик)

на одређено време, за школску 2013/2014. годину, са 30%
радног времена

4. Наставник страног језика за ужу научну област
Страни језици (немачки језик)

на одређено време, за школску 2013/2014. годину, са 30%
радног времена

5. Стручни сарадник за ужу научну област
Машинска енергетика

на одређено време, за школску 2013/2014. годину, са 70%
радног времена
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,

Бесплатна публикација о запошљавању

100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Правилником
о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици и услове за извођење двојезичне наставе (српски
и мађарски језик). Уз пријаву на конкурс сви кандидати подносе: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о завршеном факултету, списак радова, као и саме радове (на захтев
комисије), доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених и
доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у); уз пријаву на конкурс
кандидати за радна места под бр. 1 и 2 подносе и оверену фотокопију
дипломе о академском звању доктора наука. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место под бр. 5 подносе и доказ о упису на постдипломске (докторске) студије и потврду о радном искуству од најмање три
године. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити
секретаријату школе, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239
e-mail: оffice@vts.su.аc.rs

Технички сарадник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање техничке
струке, једна година радног искуства, знање српског и мађарског језика.
Уз пријаву на оглас кандидат подноси: биографију са подацима, оверену
фотокопију дипломе о стручној спреми, доказ о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у)
и доказ да није под истрагом (прибавља се у суду). Пријаве са доказима
о испуњавању услова огласа доставити на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

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

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства, а најдуже до 31.08.2014. године

Наставник хемије
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 наставнике - 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 за која је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или да није
осуђиван за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. 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.
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Ужице
ОШ „РАЈАК ПАВЛОВИЋ“

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/865-174

Наставник руског језика

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

Помоћни радник (спремачица)
УСЛОВИ: уз пријаву приложити: сведочанство о завршеној основној школи; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ из казнене евиденције у складу са чл. 120 став 1
тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа службено. Документа се достављају у оригиналу или у
овереној копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду.

Наставник руског језика

са 55% радног времена, за рад у ИО Пилица

Наставник физике

са 90% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена, за рад у ИО Пилица

Наставник математике

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

Наставник математике
са 33% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време, најдуже до повратка распоређене
запослене, односно директора са обављања дужности у
првом мандату

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Јасиковица

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Црвица

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Поред одговарајућег
високог образовања стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 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 (чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања), кандидат мора да има и 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 ЕСПБ (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања). Наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (чл.
121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања). Уз
пријаву приложити: краћу биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ 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 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда/уверење одговарајуће високошколске
установе о броју бодова, односно положеним испитима или оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Доказ из казнене евиденције у складу са
чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа службено. У поступку одлучивања о избору кандидата, директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити
упућени на претходну проверу психофизичких способности коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/863-265

Професор математике
Професор физике

са 70% радног времена

Професор технологије

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

Професор музичке културе
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи; да кандидат
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; уверење о неосуђиваности и здравственој способности
изабрани кандидат доставља пре потписивања уговора о раду. Психолошка процена способности вршиће се код надлежне службе. Пријаве
слати на адресу школе или донети лично у школу.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Наставник немачког језика
са 33% радног времена

Наставник физике

са 45% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији („Просветни
гласник“, бр. 4/13), да кандидати испуњавају услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву поднети следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве
слати на адресу школе или донети лично у секретаријат школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/560-070

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен стручне
спреме у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просаветни гласник“, бр. 11/12); да има 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 ЕСПБ; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл.
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Наука и образовање
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; држављанство РС; да зна језик на ком се остварује наставно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о испуњености услова
у погледу стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ 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 6 бодова праксе
у установи, у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу
школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ОЛГА ГРБИЋ“
31260 Косјерић, Радише Петронијевића бб
тел. 031/781-484

Медицинска сестра на превентивној здравственој
заштити
са 60% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра, општег или
педијатријског смера. Кандидати морају да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву поднети: биографске податке; доказ о образовању у овереној
фотокопији; уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу Установе.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ЉУБО МИЋИЋ“
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Економ
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ и „Ц“
категорије. Документација коју је потребно доставити уз пријаву на
оглас: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације могу
се добити на бројеве телефона: 031/3816-478 и 031/811-131.

ОШ „НАДА МАТИЋ“

31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/517-589

Ваљево
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО“
14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-462

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника средње стручне школе за подручје рада која постоје у школи,
за педагога и психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да има дозволу
за рад; положен испит за директора установе и најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од годину дана од ступања на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном
испиту (дозвола за рад); потврду о радном искуству у области образовања; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци); лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор
директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 20 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе или поштом на горенаведену адресу.

В ра ње
ГИМНАЗИЈА

Професор математике

17540 Босилеград, Георги Димитрова 23
тел. 017/877-360

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у наведеном занимању; да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Пријаве доставити на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Професор српског језика и књижевности

са 55% радног времена, за рад у ИО Гостиница

Професор групе предмета електро струке
на одређено време

Професор енглеског језика

са 60% радног времена, на одређено време

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању доцент за ужу научну област
Математика

са 30% радног времена, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Уз
пријаву доставити следећа документа: диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности доставити по завршетку избора по конкурсу. Пријаве слати у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: стечен научни назив доктор математичких наука, VIII степен
стручне спреме. Пријаве са потпуном документацијом подносе на адресу
Факултета. Кандидати поред општих услова прописаних Законом о високом образовању и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Обука за активно
тражење посла
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Наука и образовање

Вршац
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 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; држављанство Републике Србије; да знају
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. 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 који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се 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. Доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију у
оригиналу или у овереној фотокопији. Послове наставника и стручног
сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на језику на ком се остварује
образовно - васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе у смислу познавања језика
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Доказ о томе прилаже
се уз конкурсну документацију у оригиналу или у овереној фотокопији.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству (издато у последњих 6
месеци) - у оригиналу или у овереној фотокопији, извод из матичне књиге рођених - у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - прилаже се приликом коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати који буду ушли
у ужи избор бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број
телефона: 013/831-701.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/2891-130

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу. Кандидат мора да има у складу са чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања образовање из психолош-
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ких, 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 који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад; образовно - васпитни рад у школи остварује се на српском језику.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије
доставе у оригиналу или у овереном препису/фотокопији следећу документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
- не старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања 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 издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору
кандидата, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор
кандидата који испуњавају све услове конкурса које у року од 8 дана
од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности, кандидати ће бити
благовремено обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о
избору кандидата у року од осам дана од добијања резултата психолошке процене способности кандидата за рад са децом и ученицима.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације
могу се добити на број телефона: 013/2891-130. Пријаве на конкурс са
траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12): 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); 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, дипломирани - мастер треба да имају
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завршене основне академске студије на студијским групама из области
математике или примењене математике (са изборним предметом: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике
и физике, односно математике и информатике.

Наставник мађарског језика са елементима
националне културе

остварује образовно - васпитни рад. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) - подноси
кандидат изабран на конкурсу, пре закључења уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

са 20% радног времена, за рад у издвојеним одељењима
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма у Шушари и Влајковцу

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12): професор, односно
дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/ профил мађарски језик); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил мађарски језик).

Наставник предметне наставе - уређење друштва средња школа

Наставник биологије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12): 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; дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор
биологије - хемије, мастер; дипломирани професор биологије - географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор
биологије; мастер професор биологије и географије; мастер професор
биологије и хемије.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу ОШ „Бранко Радичевић“
Уљма у Шушари
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12): професор
разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом;
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер
учитељ; дипломирани учитељ - мастер.

Наставник ликовне културе

са 60% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12): дипломирани сликар; академски сликар - ликовни педагог; академски графичар
- ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани
сликар - професор ликовне културе; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар - професор ликовне културе;
дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани
сликар - професор; дипломирани вајар; дипломирани вајар - професор;
дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње
архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани графичар - професор; професор ликовних уметности; наставник ликовне уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности, односно примењене
уметности и дизајна); лице са завршеним факултетом ликовних уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са
завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове из чл. 120 став 1 тач.
1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву кандидати подносе: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци) и доказ да знају језик на ком се
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26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
тел. 013/839-832

на одређено време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
са 10% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани правник; професор социологије; дипломирани
историчар - професор историје; дипломирани политиколог - наставничког, односно новинарског смера; дипломирани педагог за одбрану и
заштиту; дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике друштвене групе предмета. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у ал. 1 до 5 морају поседовати и стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник предметне наставе - основи друштвених
дисциплина - средња школа

на одређено време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
са 15% радног времена
УСЛОВИ: професор историје; професор географије, дипломирани историчар; дипломирани географ; професор социологије; дипломирани
политиколог - наставни, односно новинарски смер; професор народне
одбране, дипломирани дефектолог са завршеном падагошком академијом за наставнике разредне наставе, односно вишом педагошком
школом - група историја и географија; дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике друштвене групе предмета. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 до 7 морају
поседовати и стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога.

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
са 10% радног времена, за рад у основној школи у другом
циклусу основног образовања и васпитања
УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог, општи смер или
смер школске педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; професор психологије; дипломирани психолог, општи смер или смер школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско - клинички психолог; лице које испуњава услове да изводи
наставу из предмета страни језик у складу са Правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; дипломирани социјални радник, са положеним стручним испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања; дипломирани
педагог; професор географије; дипломирани географ; лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета страни језик, у складу са Правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; мастер педагогије; мастер психолог; мастер
филолог; мастер професор језика и књижевности; дипломирани психолог мастер; дипломирани педагог - мастер; мастер географ; дипломирани географ - мастер; мастер професор географије; лице које испуњава
услове да изводи наставу из предмета историја у складу са Правилником
којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; лица која испуњавају услове за извођење наставе из
изборног предмета матерњи језик - говор националне мањине са елементима националне културе, у складу са овим Правилником. Лица из
става 2 тач. 1 подтач. 1 и 2 могу да изводе наставу уколико су у складу
са прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање
звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм
обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која су претходно завршила неки од следећих
програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна
обука - тимски рад, Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна
настава кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења;
Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и
занемаривање деце; Здраво да сте, или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи; наведени наставници такође морају да поседују
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
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Наставник грађанског васпитања

на одређено време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
са 20% радног времена, за рад у средњој школи
УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника и стручног сарадника
школе за ученике лако ментално ометене у развоју; дипломирани етнолог; етнолог - антрополог; професор одбране и заштите. Наведена лица
могу да изводе наставу ако су похађала један или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука
- тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава
кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар
дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте, или која имају завршен специјалистички курс
за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској
установи. Наведена лица такође морају да поседују стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 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;
познавање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (српски); држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да достави: пријаву на конкурс, са кратком биографијом, уз назнаку за које радно место се конкурише; извод из матичне књиге рођених;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе - доказ о одговарајућем
образовању; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; доказ
о савладаности одговарајуће обуке из грађанског васпитања - за оне
који подносе пријаву на конкурс за наставника грађанског васпитања;
пожељно искуство у раду са децом ометеном у развоју. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

З а ј еч а р
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 4

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање
лиценце, односно положен стручни испит за наставника, педагога или
психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог образовања; положен испит за директора установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези
да положи овај испит у законском року, након што министар просвете
донесе одговарајући подзаконски акт); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; познавање језика на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: доказ
о одговарајућој стручној спреми; доказ о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; доказ о радном стажу; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; кратку биографију са прегледом
кретања у служби и прегледом програма рада директора школе. Наведени докази о испуњености услова достављају се као оригинали или у
овереној копији. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу
школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана

50

| Број 535 | 18.09.2013.

објављивања. Одлука о избору директора биће донета након спроведене процедуре за избор директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

З р ењ а н и н
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/837-990, 837-458

Професор математике у настави на српском језику
са 20 часова (110% норме)

Професор математике у настави на мађарском
језику
са 16 часова (88% норме)

Професор енглеског језика у настави на мађарском
језику
са 8 часова (44% норме)

Професор хемије у настави на српском језику
са 10 часова (50% норме)

Професор ликовне културе у настави на мађарском
језику
са 5 часова (25% норме)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 120 Закона
о основана система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис (фотокопију) дипломе о стручној спреми, држављанство Републике Србије, доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина),
доказ да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

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

Наставник социологије

на мађарском наставном језику, са 10% радног времена
УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани социолог; професор филозофије и социологије; дипломирани политиколог - наставни смер; дипломирани политиколог за друштвено - политичке односе;
мастер социолог (претходно завршене основне академске студије социологије). Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из става 1 ове тачке наставу и
друге облике образовно - васпитног рада из предмета Социологија може
да изводи и: професор социологије и филозофије; професор марксизма.

Наставник латинског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 60% радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог који је савладао
наставни план и програм високог образовања из предмета латински
језик у трајању од најмање четири семестра; професор класични филолог.

Наставник физикалне медицине
(теоријска настава)
са 10% радног времена

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

Наставник дерматологије са негом (теоријска
настава)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за дерматовенерологију; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.
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Наставник дерматологије са негом (вежбе)

Наставник хирургије са негом

са 45% радног времена

на мађарском наставном језику, са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за дерматовенерологију; виша
медицинска сестра - техничар, са претходно стеченим образовањем за
козметичког техничара; виши естетичар - козметичар; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста струковни
козметичар - естетичар; струковни естетичар - козметичар. Лице из алинеје пете и шесте ове тачке, подтачка б) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита
(козметички техничар).

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за општу хирургију или једне од хируршких грана; специјалиста доктор медицине - специјалиста
опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник дерматологије са негом (практична
настава у блоку)
са 10,71% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за дерматовенерологију; виша
медицинска сестра - техничар, са претходно стеченим образовањем за
козметичког техничара; виши естетичар - козметичар; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста струковни
козметичар - естетичар; струковни естетичар - козметичар. Лице из алинеје пете и шесте ове тачке, подтачка б) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита
(козметички техничар).

Наставник психологије

на мађарском наставном језику, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 10% радног
времена
УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани психолог; мастер психолог.

Наставник медицинске биохемије

на мађарском наставном језику, са 10% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине - специјалиста за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; дипломирани фармацеут
- медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије; магистар
фармације - медицински биохемичар; мастер биохемичар.

Наставник медицинске биохемије у одељењу
фармацеутски техничар - оглед
са 37,14% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста клиничке биохемије; дипломирани фармацеут - специјалиста медицинске биохемије.

Наставник фармацеутске технологије (вежбе у
блоку)
са 3,57% радног времена

Наставник неуропсихијатрије са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за неуропсихијатрију; специјалиста доктор медицине - специјалиста неурологије; специјалиста доктор
медицине - специјалиста психијатрије.

Наставник неуропсихијатрије са негом

на мађарском наставном језику, са 10% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за неуропсихијатрију; специјалиста доктор медицине - специјалиста неурологије; специјалиста доктор
медицине - специјалиста психијатрије.

Наставник педијатрије са негом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за педијатрију; лекар - специјалиста из педијатрије; специјалиста доктор медицине - специјалиста
педијатар.

Наставник педијатрије са негом

на мађарском наставном језику, са 10% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за педијатрију; лекар - специјалиста из педијатрије; специјалиста доктор медицине - специјалиста
педијатар.

Наставник гинекологије и акушерства са негом
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за гинекологију и акушерство;
специјалиста доктор медицине - специјалиста гинекологије и акушерства.

Наставник гинекологије и акушерства са негом

на мађарском наставном језику, са 10% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за гинекологију и акушерство;
специјалиста доктор медицине - специјалиста гинекологије и акушерства.

Наставник математике

на мађарском наставном језику, са 33% радног времена

са 60% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар
- теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом:
Основи геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије
- математике; професор географије - математике; професор физике математике; професор биологије - математике; дипломирани професор
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор
математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски
смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства; мастер математичар; мастер професор математике. Лице из алинеје двадесет четврте и двадесет
пете мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике и примењене математике (са
положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије).

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за интерну медицину; специјалиста доктор медицине - специјалиста интерне медицине.

Наставник козметологије
(теоријска настава)

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - специјалиста фармацеутске технологије; дипломирани фармацеут.

Наставник инфектологије са негом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста инфектолог; специјалиста доктор медицине - специјалиста инфектолог.

Наставник инфектологије са негом

на мађарском наставном језику, са 10% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста инфектолог; специјалиста доктор медицине - специјалиста инфектолог.

Наставник интерне медицине са негом

Наставник интерне медицине са негом

на мађарском наставном језику, са 20% радног времена
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за интерну медицину; специјалиста доктор медицине - специјалиста интерне медицине.

Бесплатна публикација о запошљавању

са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; специјалиста фармације, специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.
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Наставник физичког васпитања

на мађарском наставном језику, са 40% радног времена
УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке
културе; професор физичке културе; професор физичког васпитања дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Наставник естетске хирургије са негом
(теоријска настава)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за пластичну и реконструктивну хирургију; доктор медицине, специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије.

Наставник филозофије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор филозофије; дипломирани филозоф; мастер филозоф. Лице из алинеје треће мора имати претходно завршене основне
академске студије филозофије. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1
ове тачке наставу и друге облике образовно - васпитног рада из предмета Филозофија може да изводи и: професор филозофије и социологије.

Национална служба
на мађарском наставном
језику, са 10% радног времена
за запошљавање
Наставник филозофије

УСЛОВИ: професор филозофије; дипломирани филозоф; мастер филозоф. Лице из алинеје треће мора имати претходно завршене основне
академске студије филозофије. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1
ове тачке наставу и друге облике образовно - васпитног рада из предмета Филозофија може да изводи и: професор филозофије и социологије.
ОСТАЛО: кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да
испуњава и посебне услове прописане чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5
и чл. 8 ст. 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из
Правилника 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, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13) и Правилника о врсти образовања наставника у стручним школама који остварују
наставни план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра - техничар, стоматолошка сестра - техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски
техничар, здравствени неговатељ и масер („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 25/04, 1/07 и 10/09), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у
Зрењанину, односно: да кандидат има најмање 15 година (општи услов);
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из чл. 121
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је стекао средње, више или
високо образовање на језику на ком се остварује образовно - васпитни
рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверену фотокопију); оригинал или
оверену фотокопију доказа 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ

Шанса за младе

Школа је знање,
52
посао је занат
| Број 535 | 18.09.2013.

о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране.
Напомена: с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно
је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и
девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених.
Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: „За конкурс” или се предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/533-270.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

Сервирка
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊ

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Доситеј Обрадовић“, Фаркаждин; да кандидат има одговарајуће образовање куварске
струке; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс;
доказ о завршеној школи куварске струке (најмање II степен) и уверење
о држављанству. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата директор
доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање
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СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“

Професор математике

Референт за правне послове, нормативну делатност
и заступање

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор физике

за 15 часова (75% радног времена)

Професор основа дизајна текстила
за 4 часа (20% радног времена)

Професор историје текстила
за 2 часа (10% радног времена)

Професор физичког васпитања
за 4 часа (20% радног времена)

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: стечени стручни назив: дипломирани
правник или дипломирани правник - мастер, положен правосудни испит,
најмање пет година радног искуства у струци, пробни рад од 6 месеци.
Поред пријаве са биографским и подацима о кретању у служби, кандидати су дужни да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
стручном називу, оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту и доказ о оствареном радном искуству у струци. Пријаве са
потребном документацијом подносе се на адресу Факултета, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Контакт телефон:
023/550-501.

Професор физичког васпитања
за 8 часова (40% радног времена)

Професор физичког васпитања

за 4 часа (20% радног времена), на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са неплаћеног
одсуства

Школски психолог

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

Професор психологије

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове на основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање на основу члана
8 став 2 Закона, да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да нису осуђивана правоснажном пресудом
за кривично дело за које изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(прибавља школа службеним путем), држављанство Републике Србије,
знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (српски
језик). 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.
Наставник и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи. Кандидати уз пријаву достављају следећа документа: оригинал
или оверен препис дипломе (као доказ о одговарајућем образовању);
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) - не старије од
шест месеци; доказ 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; сматраће се да кандидат има поменуто образовање уколико достави
доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије
(фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу (потврду о положеном испиту). Доказ о испуњености
услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима) - кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Све потребне информације могу се добити на број
телефона: 023/771-077.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“
23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и
32/2013), чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13), као и одредбама Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“, Меленци; да кандидат има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад. На основу члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, наставу и друге облике образовно - васпитног рада у
предметној настави из математике може да изводи лице које је стекло
високо образовање: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике
- математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани 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), 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. Лице из наведеног члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
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најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да приложи: пријаву
на конкурс; оверену копију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству; уверење високошколске установе о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер
прилажу и уверење високошколске установе 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. Фотокопије докумената морају
бити уредно оверене. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору, у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација
се не враћа. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс”.

Наставник математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и
32/2013), чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13), као и одредбама Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“, Меленци; да кандидат има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад. На основу члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, наставу и друге облике образовно - васпитног рада у
предметној настави из математике може да изводи лице које је стекло
високо образовање: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике
- математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани 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), 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
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математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно
математике и информатике. Лице из наведеног 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. Кандидат треба да приложи: пријаву
на конкурс; оверену копију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству; уверење високошколске установе о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер
прилажу и уверење високошколске установе 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. Фотокопије докумената морају
бити уредно оверене. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору, у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација
се не враћа. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс”.

Наставник немачког језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, са 44% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и
32/2013), чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13), као и одредбама Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“, Меленци; да кандидат има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. На основу члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге облике образовно - васпитног
рада у предметној настави из немачког језика може да изводи лице које
је стекло високо образовање: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки
језик). Лице из наведеног 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. Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс; оверену
копију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству; уверење високошколске установе о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Фотокопије докумената морају
бити уредно оверене. У поступку одлучивања о избору наставника, вас-
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Наука и образовање
питача и стручног сарадника, директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору, у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација
се не враћа. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс”.

Посао се не чека,
посао се тражи

Наставник немачког језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања
са 44% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и
32/2013), чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13), као и одредбама Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“, Меленци; да кандидат има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. На основу члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге облике образовно - васпитног
рада у предметној настави из немачког језика може да изводи лице које
је стекло високо образовање: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки
језик). Лице из наведеног 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. Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс; оверену
копију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству; уверење високошколске установе о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Фотокопије докумената морају
бити уредно оверене. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору, у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација
се не враћа. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс”.

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри
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План за
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бизниса
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Наставник биологије - приправник

на одређено време, са 10% радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 8 и
члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13), члану 3 став 1 тачка
10 Правилника о врсти и степену образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13), као и да испуњава истоветно утврђене услове у
општим актима школе: одговарајуће више или високо образовање и да
има следећи стручни назив за занимање: 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; дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије хемије, мастер; дипломирани професор биологије - географије, мастер;
дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; мастер
професор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије;
лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије биологије; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија и 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
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да је држављанин РС; да је пунолетан. Ови услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе о стеченом
образовању; потврду високошколске установе о остварености најмање
30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству;
извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се пре закључења
уговора о раду, од стране изабраног кандидата; извештај из казнене евиденције МУП-а - школа прибавља по службеној дужности; извод из матичне књиге рођених; кандидати са вишом стручном спремом достављају
потврду о заснованом радном односу на неодређено време и о трајању
истог у другој установи. Фотокопије приложених докумената морају бити
уредно оверене. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе.
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Да ли предузетници паушалци имају право на новчану накнаду од
НСЗ и под којим условима? Напомињем да сам 32 године радио у
радној организацији која је приватизована и одмах након тога престала са радом и уручила отказе запосленима без икакве надокнаде.
После тога (2006. године) сам основао самосталну занатску радњу
(СЗР) и до сада је активна, али с обзиром на целокупну ситуацију и
моје године (57) све теже опстаје. Каква су моја права? Могу ли да
прогласим стечај над СЗР?
Предузетници по престанку обављања делатности могу остварити право на новчану накнаду. Да бисте могли поднети захтев морате престати са обављањем делатности и обрисати радњу из регистра АПР-а, није могуће у вашем случају прогласити стечај. Поред решења о брисању радње из регистра потребно је да буде
испуњено више кумулативно постављених услова прописаних законом, који се
односе на дужину стажа осигурања, статус незапосленог лица и слично. Конкретније информације о потребној документацији за подношење захтева за новчану
накнаду можете добити у било којој служби НСЗ.

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

Дипломирани сам инжењер машинства и пријављен сам на евиденцију незапослених НСЗ у Неготину још од 2008. године. Пошто сам
прошле године дипломирао укинуто ми је здравствено осигурање,
јер сам то право остваривао преко своје мајке. Затражио сам осигурање од надлежне филијале НСЗ, али су ме они одбили, јер се имање
води на моје име. Напомињем да сам стицајем околности корисник
и власник имања, а моја мајка не живи са мном у заједници. Молим
вас да ме посаветујете како да остварим своје право на здравствено
осигурање?
Поводом вашег питања везаног за здравствено осигурање, како се у смислу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености под „осигурањем“
подразумева осигурање за случај незапослености, а вас пре свега интересује
здравствено осигурање, ради регулисања истог предлажемо да се обратите служби Републичког завода за здравствено осигурање према месту вашег пребивалишта као надлежном органу. Преко Националне службе за запошљавање право
на здравствено осигурање могу остварити лица која су корисници новчане накнаде за случај незапослености (и чланови њихових породица који нису по другом
основу осигурани).
Радила сам два месеца по уговору о делу. У радној књижици није
ништа убележено. Чујем да то морамо сами да сређујемо. Коме да
се обратим? Шта је потребно од докумената с обзиром да немам решење о раскиду уговора? Да ли је то проблем?
Законом о раду прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи
уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који
имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално
извршење одређеног физичког или интелектуалног посла. За обављање послова
по основу уговора о делу плаћа се допринос за пензијско и инвалидско осигурање.
Основица на коју се плаћа допринос је опорезиви приход од уговорене накнаде.
Како се ради о праву из пензијског и инвалидског осигурања упућујемо да се о
могућностима уписа стажа осигурања у радну књижицу информишете у надлежној филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Основано удружење Womеn in Tech Serbia

ЖЕНСКИ ЛИДЕРИ У
ТЕХНОЛОШКИМ ОБЛАСТИМА
Организација Women in Tech Serbia има циљ да открије и окупи жене из свих високотехнолошких грана пословања у Србији и региону, те да им понуди директан приступ
тржиштима САД и неким на Блиском истоку, на којима је потражња за решења и производе
из ових области у великом порасту
У Београду је основано удружење „Women in Tech Serbia“,
чији је циљ да промовише технолошко тржиште Србије у
иностранству и да привуче стране инвестиције у ту област.
„Желимо да подстакнемо жене да се што више укључе
и раде у различитим технолошким делатностима и да им то
буде животно опредељење. Управо су то професије које ће
нам требати у блиској будућности. Бавићемо се и менторским радом који је прилагођен нашим потребама и настојаћемо да сви заједно допринесемо интернационализацији и
развоју технолошког тржишта у Србији“, рекла је на конференцији за новинаре председница тог удружења Даница Радишић и додала да технолошко тржиште у Србији, нарочито
тржиште информационо-комуникационих технологија, али
и електротехнике, телекомуникација, архитектуре, графичког дизајна и биотехнологије има велики потенцијал за развој, али се на томе мало ради.

„Потребно нам је више жена које свој рад заснивају на
технолошким достигнућима, које на иновативан начин користе информационе технологије, унапређују тржиште и
доносе нове услуге и производе. Нажалост, и на светском
нивоу свега 30 одсто укупне радне снаге у области технологије чине жене“, нагласила је генерални секретар Удружења
Наташа Килибарда и навела да у Европи недостаје око милион стручњака у информационо-комуникационој области, а и
Србија би већ 2015. године могла имати проблем због недовољне стручности и технолошке „заосталости“ радника.
Због тога ће се удружење „Women in Tech Serbia“, осим
подршке женама да се више баве тим пословима, бавити
и менторским радом и нудити предузетницама директне приступе тржиштима САД, Велике Британије и неким
земљама Блиског истока, речено је на конференцији.
„Удружење треба да допринесе и да млади људи не одлазе из Србије у потрази за послом у области технологије,
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јер је утврђено да је свака десета особа која оде да ради у
иностранству запослена у области информационо-комуникационих технологија“, навела је предузетница и чланица
Удружења Александра Динић, која се бави аутсорсингом и
у Београду води регионално представништво једне швајцарске компаније. Она је додала да ће Удружење настојати да
привуче што више пројеката и инвеститора из иностранства,
али и да промовише послове из области технологија на нашем тржишту. По њеним речима, послови су свуда око нас
и Удружење ће својим чланицама и члановима помагати да
своје идеје уобличе и нешто покрену овде и сада.
На скупу је истакнуто да развој информационо-комуникационих технологија, широкопојасног интернета и других
технолошких струка доприноси економском развоју земље.
Оснивачи удружења „Women in Tech Serbia“ позвали су и
остале заинтересоване жене предузетнице, али и оне које би
тиме желеле да се баве, као и мушкарце, да им се придруже
и да присуствују оснивачкој скупштини удружења, 13. септембра.
„Women in Tech Serbia“ је невладина организација која
окупља и промовише иновације, производе и услуге у технолошким областима за које постоји велика потражња на развијеним страним тржиштима. Подршка је намењена првенствено предузетницама или предузећима у којима су жене
власнице или су на водећим положајима. Подстицањем развоја пословања међу женама, као и уз вођство жена, намера
удружења „Women in Tech Serbia“ јесте да уложи у развој целокупног технолошког тржишта у земљи и пружи директан
приступ тржиштима САД, Европе, Блиског истока и шире.
A.Б.

Регионалне tech
geekete крећу
У регији су се иницијативе везане за „жене у технологији“, односно „geekete“
показале итекако популарне,
како кроз дружења у Хрватској попут „Girl Geek Dinners“,
који је попуњен у само три
сата, до бесплатних радионица о развоју попут „PyLadies“,
који је уз подршку „HGK“, Доброг кода, „IN2“ и „Girl Geek Dinners“ окупио 50 будућих „Python“
програмерки. У Словенији су пријаве на „RailsGirls Љубљана“
пробиле све рекорде.
Иницијативе овог типа изузетно су битне за подстицање
не само учешћа већег броја жена у технолошкој индустрији,
већ и женског предузетништва кроз старт-ап попут „Teddy the
Guardian“ и „Sizema“.

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

Пољопривредно-предузетнички инкубатори за младе

ОБУКА ЗА АГРОБИЗНИС
У програму могу да учествују млади до 35 година који су незапослени, са завршеном најмање
средњом школом, који желе да се баве узгојем поврћа на територији међуопштинског
партнерства које чине Зрењанин, Кикинда и Нови Бечеј

Г

рад Зрењанин и oпштине Кикинда и Нови Бечеј су почетком септембра, уз подршку Министарства омладине и спорта и USAID Пројекта одрживог локалног развоја, покренуле програм који има за циљ да помогне
младима да отпочну сопствени бизнис кроз узгој високопрофитабилних повртарских култура. Пољопривредно-предузетнички инкубатори омогућиће полазницима да науче како
да гаје поврће у пластеницима и на отвореном пољу. Представљању програма и потписивању Споразума о сарадњи
партнера присуствовали су градоначелник Зрењанина Иван
Бошњак, председници општина Кикинда и Нови Бечеј Саво
Добранић и Саша Шућуровић, као и директор USAID пројекта Хауард Окман и представница Министарства омладине и
спорта Весна Видојевић.
Председник Општине Нови Бечеј Саша Шућуровић каже
да ће локална самоуправа максимално помоћи својим суграђанима који намеравају да се баве агробизнисом, али да
ће и они имати обавезе.
„Полазници ће после периода инкубације морати да
наставе да раде на пољопривредном газдинству кроз покретање сопственог бизниса и улагања у подизање пластеника.
Такође, биће у обавези да следећу годину или две учествују
као ментори у обуци нових полазника и пренесу знања и искуства у раду“, објашњава Шућуровић.
Пласман преко постојећих или нових задруга биће подржан уз помоћ општинске Канцеларије за пољопривреду. Они
који буду учествовали у том пројекту на крају инкубације добиће новац који ће моћи да уложе у куповину пластеника и
започињање сопственог бизниса.

Инжењер ратарства и повртарства Никола Дујин, који се
бави сопоственом пољопривредном производњом, оцењује
да је иницијатива општине за запошљавање младих људи у
пољопривреди изузетно добра.
„Њима је данас све теже да нађу посао, било у струци
или ван ње, тако да је свака иницијатива за запошљавање
добродошла. Овако ће велики део становништва ипак остати
у Новом Бечеју, јер је штета да млади одлазе у веће градове
или у иностранство. Од великог је значаја и то што ће производња донети известан бољитак и напредак самом месту и
што ће моћи да се шири производња и пласман производа из
пластеника. По мом мишљењу, увек ће бити потешкоћа, нарочито за оне који тек почињу овим да се баве, али верујем да
уз рад и упорност ни резултати неће изостати“, каже Дујин.

Услов пола хектара и 35 година
Програм „Пољопривредно-предузетнички инкубатори за
младе“ има за циљ скраћење времена и смањење трошкова
оснивања нових пољопривредних предузећа. Намењен је младима који имају земљиште и опрему да започну агробизнис,
али којима недостаје знање и искуство у повртарству и предузетништву, као и младима којима су потребни и едукација и
земљиште и опрема за производњу поврћа. Биће организоване
петодневне обуке за 150 младих особа, како би научили да направе бизнис план, оснују пољопривредно газдинство, обезбеде
финансијску подршку, удруже се са другим произвођачима и
повежу се са купцима, као и да узгајају квалитетно поврће користећи модерне технике и технологије.
По завршетку обуке полазници стичу право учешћа у
другој компоненти програма - улазак у пољопривредне инкубаторе који ће омогућити изабраним учесницима коришћење
земљишта, инфраструктуре и пластеника у периоду од једне до
две године, у зависности од врсте повртарских култура које се
гаје. Почетак производње поврћа у пластеницима планиран је
за март 2014. године. Корисници пољопривредних инкубатора
имаће подршку искусних ментора, пољопривредних стручњака, који ће са њима радити током периода инкубације.
Пријаве за Програм пољопривредно-предузетничких
инкубатора могу се преузети на интернет страницама Града
Зрењанина и општина Кикинда и Нови Бечеј (www.zrenjanin.rs,
www.kikinda.org.rs и www.novibecej.rs). Рок за пријављивање је
2. октобар 2013. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Млади пољопривредници моћи ће, такође, да склопе
аранжман са банком и да новац од продаје робе ороче током
периода инкубације. За то време га не би користили, већ би га
подигли на крају инкубације и уложили у сопствену производњу. За овај програм могу конкурисати незапослена лица
млађа од 35 година, са завршеном најмање средњом школом,
затим они који су власници или закупци најмање 0,5 хектара
пољопривредног земљишта, чије је газдинство регистровано
најкасније до 31. марта 2014. године и који имају јасно образложен бизнис-план. Предност у селекцији имаће кандидати
који испуњавају додатне критеријуме, између осталог, да
имају намеру да примене иновативне методе у производњи
и имају ресурсе да приуште закуп земљишта и опреме или
за куповину репроматеријала за производњу.
В.П.
18.09.2013. | Број 535 |
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У Зрењанину нова фабрика џинса

ФАРМЕРИЦЕ ИЗ БАНАТА

Цицо колекшн ће током ове године запослити 170 људи, а 2017. ће у погонима радити
планираних 1500 радника. Школовани кадар им је неопходан, па најављују и сарадњу са
зрењанинским образовним установама
У Зрењанину је отворен нови
погон интернационалне текстилне компаније „Цицо колекшн“
(Cico Collection), која ће се бавити
производњом одеће од џинса. Ову
страну инвестицију заједнички су
покренули немачки предузетник
Волфганг Рајзерер и Синиша Новаковић, Србин који деценијама
живи у Немачкој. Они су сопственим средствима покренули зрењанински погон.
„Пре годину дана нисам знао
ништа о Зрењанину, а сада овде покрећем погон текстилне
индустрије са најсавременијим машинама. Наиме, у међувремену сам упознат са чињеницом да та индустријска грана
има дугу традицију у овом граду, где сам затекао образоване и квалитетне људске ресурсе“, нагласио је Рајзерер, који
је обећао да то неће бити његова последња инвестиција у
Зрењанину.
Његов сарадник Синиша Новаковић истакао је да је
„Цицо“ инвестирао у текстилну индустрију и да планира проширење капацитета из године у годину.
„За све који се питају како овде може да се смести хиљаду и по људи, колико износи наш пројектни циљ, одговор је
да спремамо уговор за једну фабрику која се зове „Дуваника“

капацитета од 12.000 квадратних
метара, и то је наш следећи пројекат у ширењу пословања“, каже Новаковић.
О пословним плановима компаније детаље је изнео економски
саветник компаније Предраг Михаиловић.
„Ова инвестиција је од значаја
за град и покрајину, јер крећемо са
првом српском изворном фабриком и аутентичном робном марком
производа од џинса. Она ће бити
конкурентна и светским произвођачима“, најавио је Михаиловић, истичући да за њихову методу дораде џинса постоји
интересовање компанија као што су „Версаће“ и „Прада“.
Он је најавио врхунски квалитет одеће из зрењанинских
погона и уникатност сваког израђеног примерка фармерки.
Као значајну, најавио је и сарадњу са зрењанинским образовним установама ради школовања потребних кадрова.
„Ова фирма запошљаваће до краја године 170 радника,
већ 2014. ту ће бити 500 радника, 2015. нешто мање од хиљаду, а 2017. свих хиљаду и по, и због тога нам треба школовани
кадар“, представио је Михаиловић амбициозне планове компаније и додао да ће на тај начин, само од пореза, фабрика у
државну касу полагати пет милиона евра годишње.

Наше професорке у Земљи излазећег сунца

ТРИ ДЕВОЈКЕ ИЗ СРБИЈЕ
ЈАПАНЦЕ УЧЕ ЕНГЛЕСКИ
Школа енглеског језика у Јапану запошљава
наставнике из Америке и Канаде, али су због
доброг искуства одлучили да ове године
запосле само професоре из Србије

У школи „Тера интернешенел“ у префектури Јамагучи,
три девојке из Србије од априла ове године раде као професори енглеског језика. Јована Срдић, Мина Сукновић и Марија Павловић изабране су посредством Националне службе
за запошљавање и своје знање енглеског преносе на младе
Јапанце.
Ово је био њихов први одлазак у Јапан и, иако су знале
да их очекује напоран рад, оне тренутно уживају радећи у
Јапану. Јована каже да у овој занимљивој земљи има пуно ствари у којима ужива. На школски систем се привикла, па од
самог почетка иде све глатко и тако ће бити до оног тренутка док не престану да раде следећег априла, када им истиче
уговор. Мина се слаже са својом колегиницом и додаје да је

Пријавило се 100 кандидата
На конкурс Националне службе за запошљавање за посао у
Јапану пријавило се чак 100 кандидата. Тридесет је ушло у ужи
избор, а међу њима су изабране Јована, Мина и Марија.
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прилично изненађена како су Јапанци пријатељски настројени и љубазни.
„Уживам у раду, моји ученици су дивни и ја их обожавам“, прича млада професорка.
Марија Павловић налази сличност између српских
и јапанских ученика, и то у томе што ни једни ни други не
воле школу. Иначе, ова школа енглеског језика у Јапану запошљава наставнике из Америке и Канаде, али су ове године
одлучили да запосле само професоре из Србије, јер су прошле године имали дивно искуство са српским професорима.
Представници школе за наше три девојке имају само речи
хвале, а и оне им узвраћају и, како кажу, научиле су како
је битно поштовати време, бити учтив, здраво се хранити и
добро припремити.
Мина напомиње да мало људи у Јапану зна за Србију.
Она додаје како многи нису ни чули за њу и како је мешају
са Сибиром, док они ретки препознају Србију као део бивше
Југославије.
„И поред такве ситуације неки од мојих пријатеља почели су да уче српски језик“, прича поносно Мина.
Извор:Блиц
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни радови за особе са инвалидитетом

ДОПРИНОС ЗАЈЕДНИЦИ

Пројекти јавних радова показују људима који креирају локалну политику да постоје одређене
активности које особе са инвалидитетом могу успешно да обављају, а које су заједници
потребне у континуитету и након завршетка пројектних активности
У граду и пет општина Златиборског округа које покрива ужичка филијала Националне службе за запошљавање
у току је реализација 31 пројекта јавних радова за особе са
инвалидитетом, којима је на одређено време упослена 121
особа са инвалидитетом са евиденције незапослених.
За реализацију ових пројеката, Национална служба за
запошљавање - Филијала Ужице финансира зараде незапослених особа са инвалидитетом укључених у јавне радове, трошкове њиховог превоза и безбедности на раду, као и
трошкове извођења јавног рада.
Јавни радови су намењени оспособљавању и радном
ангажовању лица са евиденције незапослених на одређено
време - до шест месеци, па самим тим и побољшању њиховог социо-економског положаја. На тај начин, ова мера активне политике запошљавања, сa једне стране, доприноси
унапређењу стандарда локалног становништва, а са друге
стране обезбеђује спровођење послова од општег интереса у
локалној средини.

Пројекти јавних радова за ОСИ начин су да се људима
који креирају локалну политику покаже да постоје одређене активности које ОСИ могу успешно да обављају, а које
су заједници потребне у континуитету и након завршетка
пројектних активности. Временски период од 3-6 месеци, колико трају јавни радови, довољан је да се то и докаже. Ми ове
године имамо пројекте који заиста могу бити настављени и
одрживи и у будућем периоду.
Ужичка филијала Националне службе за запошљавање урадила је доста на промовисању ове мере активне
политике запошљавања. У свим општинама које Филијала организационо покрива одржано је низ састанака, све у
циљу организоване и квалитетне припреме пројеката. Поред
представника локалних самоуправа, састанцима су редовно
присуствовали и представници јавних предузећа, установа и
организација грађанског друштва који су могли да учествују
у програму jавних радова.
Д.Н.

Уручени уговори по локалном
акционом плану запошљавања
Почетком месеца, у великој сали Градске управе Смедерево, у присуству медија,
уприличено је потписивање и свечано уручивање уговора за доделу субвенција за
самозапошљавање и ново запошљавање.
Субвенције у износу од 150.000 динара за самозапошљавање одобрене су за 61
незапослено лице, док је са 16 послодаваца склопљен уговор за запошљавање 17
лица, чиме су остварене појединачне субвенције у износу од 120.000 динара.
Уручивању уговора присуствовали су градоначелница Смедерева, директор Филијале Смедерево НСЗ, као и представници ЛСЗ. У свом обраћању присутнима, представници локалне самоуправе истакли су изузетно добру сарадњу локалних органа
са Филијалом НСЗ. Том приликом градоначелница је посебно указала на чињеницу
да је ове године за ЛАПЗ из буџета града издвојено 10.680.000 динара и да је у сарадњи са НСЗ, која је започела 2007. године, заједничким средствима запослено око
600 незапослених Смедереваца.
Већ по традицији, и ове године је интересовање и незапослених и послодаваца било далеко веће од постојећих финансијских могућности, па су челници локалне самоуправе нагласили спремност да се овакав вид сарадње са НСЗ настави и у наредним годинама,
уз настојање да се у ову сврху из буџета града издвоји још више средстава.
З.К.
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Нови концепт оглашавања у Србији

ПРИЛИКА
ЗА МЛАДЕ
И ОКРЕТНЕ
Циљ је да запослимо младе људе, да им
омогућимо стално запослење или џепарац 10 или 30 сати гарантованог посла недељно
- каже Макс Дуровић, идејни творац сајн
спининга

М

ладима у Србији већ ове јесени пружиће се прилика да се запосле у оквиру новог концепта адвертајзинга који стиже у Србију. Иновативни, интерактивни и јединствен начин оглашавања, тзв.
„сајн спининг“ (sign spinning), у најкраћем, представља комбинацију екстремних спортова и герила маркетинга и скуп
је трикова који уз бацање, окретање и хватање брендираног
знака, директно комуницирају са сваким потенцијалним
клијентом.
Према речима идејног творца овог начина оглашавања
Макса Дуровића, пробна спиновања већ су урађена са две
веће компаније у Србији.
„Имамо заиста добар тим овде. Намеравамо да сарађујемо са Факултетом за спорт и физичко васпитање, где ћемо
пронаћи спинере и кренути у бизнис. Мој циљ је да запослимо младе људе, пре свега од 16 до 25 година, да им омогућимо стално запослење или (студентима) џепарац - 10 или 30
сати гарантованог посла недељно“, каже Дуровић.
Са овим иновативним, интерактивним и јединственим
начином оглашавања Дуровић је започео 2002. године оснивањем компаније у Лос Анђелесу. Већ након три године отворио је прву међународу франшизу у Јужној Кореји, након
чега су уследиле Аустралија, Јужна Африка, Перу, Француска, Хрватска, Пољска, Мексико, Канада, Порторико... и сада
Србија.
Како је Танјугу рекао идејни творац овог револуционарног начина оглашавања, суштина је у томе да и велике
корпорације и самосталне занатске радње могу да користе
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овај вид рекламирања и масовне комуникације, јер је свима
доступан и по резултатима и крајњем ефекту - исплатив.
„Сви јаки брендови имају препознатљиве облике, на пример Мекдоналдс или Најк (Nike)... Њихови логои прерастају
културне и језичке баријере. Стрела коју сам изабрао као
знак, по мени је врло јак облик. И што је важније, свуда, на
свим континентима, стрела значи исто - иди тамо, и уради то
и то“, објашњава Дуровић, који је заиста и успео да направи
нешто специфично, што може постати бренд. Клијенти су му
сви - од ИТ компанија и великих спортских фирми, до ланаца ресторана брзе хране и организатора конгреса. Дуровић
каже да су његови најбољи клијенти они којима требају константно.

На питање где је овај концепт адвертајзинга у односу
на билборде, којима су градови затрпани или друге класичне облике оглашавања, он каже да за све и даље има места.
Напомиње, ипак, да је „сајн спининг“, за разлику од свих осталих, интерактиван, да нема лимита када и где може бити
употребљен и изузетно је флексибилан.
„Док спинујете, остварујете контакт очима, осмехом. Директно комуницирате поруку, и то је најважнија разлика. Рекламу на билборду видеће 10.000 људи, али питање је колико
ће је њих запамтити. Спинери раде сат или два, можда три,
на конгресима, пред утакмице, на теренима, у музичким
спотовима, трговима, пред ресторанима... Најчешће су на
улици, јер ту је и највише оних којима се оглашавач обраћа“,
објашњава Дуровић који је крајем августа боравио у Београду, на последњим припремама за отварање франшизе.
Пре две године, Дуровић је отворио фирму у Хрватској.
Његов препознатљив „Arrow“ адвертајзинг тамо користе супермаркет Конзум, тржни центри, ресторани, пекаре... Радили су медијску кампању за Луфтханзу у Загребу. Каже да су
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

неки од његових најбољих спинера из Хрватске. Унапред се
радује раду са момцима из Србије.
„Постоје свуда културолошке разлике и прилагођавања,
али допада ми се да радим у овом делу Европе, због радне
етике. Постоје многи стереотипи, како ми само седимо и
пијемо кафу, а то није тачно“, каже Дуровић који је рођен у
САД, али је пореклом из Србије.
„Када овде дате људима изазов и могућност да буду креативни, они то заиста искористе“, додаје и каже да његов скуп
адвертајзинг трикова захтева од извођача и одређене атлетске вештине и природну лакоћу преношења поруке.
„Лако је научити, али је јако тешко усавршити ове вештине. Основне трикове научићете за један дан, али је потребно
много вежбе да би спинер био успешан. Ја спинујем већ 12
година и сваке године на такмичењу изгубим од неког новог
клинца који има неке нове вештине“, каже Дуровић.

Велике идеје за мале новчанике
Иза агресивног назива герила-маркетинг (GuerillaMarketing) стоји офанзивни маркетинг изненађења. Герила
маркетинг захтева да се више користе идеје него буџет, што
значи велике идеје за мале новчанике. Првобитно се герила маркетинг користио као оружје за фирме са малим буџетима у борби из заседе против великих - зато назив герила
(Guerilla). У међувремену се користи овај маркетинг и код великих предузећа као неконвенционална метода за привлачење пажње, да би покренули јавну дискусију или да би се
покренула пропаганда „од уста до уста“.
Легендарни пример јесте слика Линфорд Кристи са
сочивима са пуминим логоом, креирана за презентацију
спортске опреме за олимпијске игре у Атланти. Слика са лого-сочивом од произвођача спортске опреме је прошла цео
свет и освојила изузетну пажњу и интересовање, што на класични начин рекламирања никад не би било могуће - и све то
се остварило уз веома мале трошкове.
Добро замишљена герила-маркетинг-акција је креативна, храбра и мало безобразна, гласна и побуњеничка, идеално би било спектакуларна. Долазе изненадно и углавном ненајављено ниоткуда и онда опет нестану. Маркетинг акције
поларизују и доводе до разговора. Ми можемо да их волимо
или не волимо - али је суштина да се о њима прича. Оне иза-
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зивају емоције и зато дуже остају у сећању од конвенционалне рекламе.
Трибис, швајцарска школа за псе скренула је пажњу на
себе на следећи начин: кад би се људи враћали по своје псе,
који су били везани пред продавницама, остајали су без даха,
били су преплашени, јер су пси држали међу зубима парче
тканине, која је личила на део од неких панталона. Кад би
власник пса боље погледао, прочитао би: „Имали сте срећу,
ово је само парче рекламе. Ако сте заиста сумњали у пристојност вашег кућног љубимца, време је да закажете термин код
нас“. Одзив је био невероватан. У кратком року сви термини
за курс били су заузети, а акција је морала да буде превремено заустављена. Мали буџет, лукава идеја, велико деловање!
Као увек јединствен и занимљив догађај, герила-маркетинг доводи до самосталног ширења вести путем „уста до
уста“, преко мобилног, интернета и преко медија. Када се герила маркетинг акција одради лоше, говори се само о лошој
акцији, а ако се одради добро прича се и о производу.
Једина опасност у герила маркетингу јесте мањак могућности контролисања. Главни задатак јесте покретање. Ова
маркетиншка акција може да покрене оне који бране марку,
производ, као и противнике исте те марке и производа.
Масовно коришћење друштвених медија попут
Facebooka, Twittera и Pinteresta увело је нова правила и у оглашавање. На NEM-овом панелу „Is guerilla marketing dead?“
расправљало се управо о тим променама у намери да се
истражи колико друштвене мреже утичу на оглашавање и
продају огласног простора на свим медијским платформама.
„Будимо искрени, комуникација са клијентима све
чешће мора да делује на широком спектру медија и платформа, а буџети за маркетинг не расту. Трик је допрети до корисника на најефикаснији и најпривлачнији начин, а ипак остати веран свом бренду. Најадекватнији ће медијски приступ,
по мом мишљењу, одредити различите потребе и понашања
корисника како би се изградио најбољи доживљај за корисника и бренд, визуелно, вербално и виртуелно“, рекао је Адриан Бартон, извршни креативни директор фирме LambieNain, често наступа као ауторитет и говорник у креативној
индустрији. На другој страни, Алек Браунстејн, награђивани
креативни директор у оглашавачкој индустрији, наглашава
да ће у будућности маркетинг морати да има елементе герила-маркетинга како би био ефикасан.
„У тренутку када расте број телевизијских канала, а комуникацијских могућности има све више, лако је могуће да
ће класични огласи остати непримећени. Како би се допрло
до корисника, морамо размишљати изван граница уобичајених канала“, каже он.
А.Б.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900
Железничка 22
тел. 031/590-600
Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

