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Захваљујући чињеници да је Нестле откупио Центропроизвод, Швајцарска је рангирана као други по величини страни
инвеститор у Србији. У свом ексклузивном интервјуу за CORD
Magazine, амбасадор Швајцарске у Србији, његова екселенција
господин Жан-Данијел Рух, истиче да постоје велике могућности сарадње између Србије и Швајцарске. Он додаје да структурне реформе, као и политичка и економска стабилност само
потврђују интересовање за швајцарске инвеститоре, који Србију
посматрају као простор за улагање и развој. Такође, напомиње
и да је кроз свој програм сарадње, Швајцарска подржала транзицију у Србији од 1991. године укупном сумом од 300 милиона швајцарских франака. Швајцарска канцеларија за сарадњу
тренутно је у завршној фази израде нове стратегије сарадње за
период 2014–2017. године, са укупним буџетом од 84 милиона
швајцарских франака. Фокус је стављен на три посебне области:
економски развој, управа и енергетска ефикасност, укључујући
и обновљиву енергију.
Габријела Шафрот (Gabriela Schafroth), заменик директора
Швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији (СДЦ), појашњава
да ће стварање услова за остваривање већих прихода и могућности запошљавања кроз успешна јавно-приватна партнерства
бити један од приоритета нове стратегије. Она је на скупу организованом поводом завршетка пројекта „Развој приватног
сектора у јужној Србији“, који уз финансијску подршку СДЦ
спроводи Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа - ВЕЕДА д.о.о, нагласила да је овај
пројекат, управо подршком и промовисањем јавно-приватног
партнерства, створио основе за креирање 300 нових радних
места за незапослене грађане Србије. Циљ пројекта је да се
кроз стимулисање системских промена у кључним секторима
допринесе смањењу незапослености и сиромаштва, повећању
прихода и побољшању општег квалитета живота људи на овим
просторима.
„Пројекат смо отпочели пре три године, пружањем подршке у шест општина јужне Србије које су као заједнички именитељ имале тешку економску ситуацију, високу стопу незапослености и ниске приходе. Системски приступ развоју тржишта,
који се фокусира на мала и средња предузећа, има за циљ да
повећа могућности за стварање прихода, нарочито младих и
жена, јер нам је начело једнаких могућности од великог значаја. Због великог успеха програма одлучили смо да га проширимо на 90 општина у западној, источној и централној Србији“,
рекла је Габријела Шафрот.
У Србији послује око 400 немачких компанија у којима
је запослено око 22.000 људи, а највећи немачки инвеститор
је „Сименс“. До краја месеца месеца у „Сименсовој“ фабрици
ветрогенератора у Суботици биће запослено још 90 људи, а очекује се да број радника буде удвостручен у наредних пет година. Осим ширења производње, у „Сименсу“ најављују да ће у
октобру малим и средњим предузећима из Србије понудити да
за суботичку фабрику испоручују 80 одсто компонети у вредности већој од две милијарде динара.
Незапослени са евиденције Националне службе за запошљавање ће, у овој и у наредној години, имати могућност да
прођу кроз програме обука за ИТ стручњаке, унапреде своје
знање и овладају најсавременијим информационо-комуникационим технологијама. Први циклус обука, које у сарадњи са
НСЗ организује компанија Самсунг, креће већ крајем септембра
у Нишу а наредне, 2014 године у Новом Саду и Београду.
Редакција
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Деценија успешне производње „Сименсовe” фабрике у Суботици

ПРАВА ПОДРШКА
СРПСКОЈ ПРИВРЕДИ

До краја месеца у „Сименсовој” фабрици ветрогенератора у Суботици радиће још 90 људи, а
очекује се да број радника буде удвостручен у наредних пет година. Компанија је најавила и
да ће домаћим малим и средњим предузећима понудити да праве делове за ову фабрику у
вредности већој од две милијарде динара

У

Србији послује око 400 немачких компанија у којима је запослено око 22.000 људи, а највећи немачки
инвеститор је „Сименс”. До краја месеца месеца у „Сименсовој” фабрици ветрогенератора у Суботици биће
запослено још 90 људи, а очекује се да број радника буде удвостручен у наредних пет година.
Резултат доброг рада представља чињеница да„Сименсова” фабрика у Суботици половину производње генератора
пласира европским земљама, а половину на тржиште Америке. Тако да свака четврта ветрењача у Европи има генератор направљен у Србији. Овогодишњи извоз је 156 милиона
евра, а у плану је да за две године буде удвостручен.
Директор за технологију „Сименса” Петер Молнар у изјави за РТС истиче да је постројење у Суботици једна од најсавременијих фабрика за производњу генератора.
„У Србији тржиште веома брзо реагује на технолошке
промене. Постоји јака култура продуктивности и сваке године имамо побољшања на том плану. Тржиште ветротурбина расте, па разговарамо о повећању наших инвестиција
овде у Суботици”, најављује Молнар. Фабрика ветротурбина
запошљава 700 радника. Производњу шире и на друге делатности. Нови погон који ће радити електромоторе за шинска
возила отвориће и нова радна места.

„То је потпуно друга технологија и захтева сасвим друга знања. Ако вам данас обећам да ћемо удвостручити број
запослених у наредних пет година, онда ће тако бити”, истиче генерални директор „Сименса” у Србији Тихомир Рајлић.
Додатну гаранцију за улагања представља то што је иза „Сименсових” инвестиција у Србији стала немачка влада.
Осим ширења производње, у „Сименсу” најављују да ће
у октобру малим и средњим предузећима из Србије понудити да за суботичку фабрику испоручују 80 одсто компонети
у вредности већој од две милијарде динара. На конференцији за новинаре генерални директор те компаније Тихомир
Рајлић рекао је да ће будућим потенцијалним партнерима
бити понуђено да праве 90 компоненти.
„Понудићемо им да следећих година постану наши
подизвођачи и да са референцама ’Сименса’ покушају да
буду подизвођачи и другим фирмама у Европи”, рекао је он
и додао да су „Сименсу” потребне фабрике углавном велике
серије одређених компоненти, а управо у том сегменту предузетници треба да виде интерес за себе.
Како је навео, извоз „Сименса” из Србије ће ове године
бити око 150 милиона евра, а план је да се у 2016. години
извоз удвостручи на око 300 милиона евра.
У Влади Србије кажу да је „Сименс” веома важан инвеститор. Министарка енергетике Зорана Михајловић истиче да

је за Србију значајна производња, извоз, али и то што се од
извоза остварује приход.
„Постојање такве компаније, која је једна од најбољих у
свету, за државу у којој она има своју производњу јесте од
огромног значаја. То је један позив и знак другим компанијама да и овде може да се ради. На нама као држави јесте да
створимо још боље услове”, рекла је министарка.
Корист има и локална самоуправа. Захваљујући искуствима „Сименса”, у Суботицу је у протекле три године дошло
још неколико иностраних инвеститора.
Министар привреде Србије Саша Радуловић је оценио да
је „Сименсов” модел подстицања развоја предузетништва изузетно важан пројекат за привреду Србије.
„Модел који је покренуо ’Сименс’ треба да буде пример
на који треба да се угледају остале компаније, а Министарство ће радити на подршци таквим идејама”, рекао је он и
истакао да „Сименс” за све што је последњих деценија урадио
у Србији није добио ниједну субвенцију. Како је рекао Радуловић, Србија улази у ново време и потребне су јој здрава економија и здраве идеје, а то што ради Сименс јесте „управо оно
што ће влада следити”.
Извор: РТС, Бета

Модел доброг пословања
„Сименс”, најзначајнији домаћи произвођач електричних машина, које се примењују у области обновљивих извора
енергије, десетогодишњицу рада обележио је традиционално,
корпоративном прославом са представницима Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине, министарком
Зораном Михајловић, представницима градске власти у Суботици, градоначелником Суботице Модестом Дулићем, као и
многобројним клијентима и пријатељима компаније.
Захваљујући константном улагању у производњу и у запослене, у овој фабрици се производе најсавременије технологије у области обновљивих извора енергије. Инжењери запослени у фабрици врше обуку својих колега широм света, али и
сами конструишу алат и машине неопходне за рад. Иако то није
део пословних планова и приоритетних циљева, овај сегмент је
усавршен до те мере да се сада ове машине извозе и за потребе
других ”Сименсових” фирми у Немачкој и Кини, а за саму фабрику овај принцип пословања донео је велику уштеду.

Миграциони трендови у Југоисточној Европи и Србији

ТРБУХОМ ЗА КРУХОМ

За државу на раскрсници миграционих кретања, од кључног је значаја да процени како да
се бави овим питањима, почевши од статуса избеглица до одлива мозгова, од интегрисања
миграната до коришћења дознака, од инвестиција повратника до улоге дијаспоре у развоју Србије

Р

епублички завод за статистику саопштио је прошле
недеље да је, према подацима Светске банке, више од
17 милиона становника југоисточне Европе у 2010. години живело изван своје матичне земље. Овај регион
је главно порекло исељавања ка Европи, Северној Америци
и Русији, што у битној мери утиче на демографску и економску ситуацију, као и на тржишта рада земаља из којих
се становништво сели. Регион са релативно ниском стопом
рађања све више зависи од новчаних пошиљки миграната: у
случају Албаније и Молдавије, 10% БДП се обезбеђује новцем
који у домовину шаљу емигранти. Истовремено, многа стара
друштва у Европи ослањају се на радну снагу имиграната.

Миграторна кретања становништва и на нивоу Републике Србије представљају врло битан демографски и друштвени феномен, са обе своје компоненте: имиграцијом и емиграцијом. За државу на раскрсници миграционих кретања, од
кључног је значаја да процени, на основу стратегија заснованих на поузданим подацима, како да се бави питањима везаним за миграције, почевши од статуса избеглица до одлива
мозгова, од интегрисања миграната до коришћења дознака,
од инвестиција повратника до улоге дијаспоре у развоју Србије.

Док су државе ЕУ уложиле значајан напор на усклађивању својих системa статистичких података, Србија, као и
многе друге државе региона југоисточне Европе, може да
обезбеди мало упоредивих податка о процесима миграција.
Пошто државе региона имају историјске профиле различите динамике, ови подаци били би од виталног значаја за детаљну анализу миграционих процеса.
Један од пројеката који се бави овом тематиком је Управљање миграцијама и последице миграција у Југоисточној
Европи (SEEMIG). Пошто је SEEMIG стратешки пројекат, његов
крајњи циљ је да олакша израду стратегија заснованих на
поузданим подацима и пружање помоћи доносиоцима одлука и административним актерима на транснационалном,
националном и локалном нивоу, како да управљају ефектима миграционих, демографских процеса и процеса тржишта
рада у региону југоисточне Европе. Партнери пројекта су,
такође, сачинили детаљан преглед система за производњу
података. Завод за статистику Републике Мађарске, заједно
са седам осталих партнера у пројекту, припремио је анализу
извора података о миграцијама. Заузимајући критички став,
стручњаци су означили слабости и области где је неопходно
значајно унапређење, али су такође истакли и снагу својих
система који би могли послужити као пример осталим државама у региону.
Налази историјских извештаја и анализа система за израду података биће укључени у акционе планове и политику
препорука усмерену на побољшање прекограничне сарадње
и хармонизацију националних база података, односно, производних система података. Општина Кањижа, укључена
у пројекат као локални партнер из Србије, имаће у оквиру
пројекта посебну улогу у формулисању политике препорука,
као орган на локалном нивоу који користи изворе података
који се односе на миграције.

Резултати пописа
Републички завод за статистику у књизи „Миграције”
објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године о миграторним карактеристикама
становништва Републике Србије, по општинама и градовима.
Kњига садржи податке о броју аутохтоног и досељеног
становништва, држави рођења и држављанству. За досељено
становништво дати су и подаци о подручју са којег се лице доселило, времену досељења и полу.
Попис 2011. спроведен је у периоду од 1. до 15. октобра 2011.
године у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 24/11). Попис 2011. финансијски је подржан од стране Европске уније, која
је партиципирала у укупним трошковима са 60%.
Аутохтоним становништвом сматрају се лица која непрекидно од рођења станују у истом насељу, односно лица која се
никада нису селила.
Становништво које се у насеље становања доселило из другог насеља у Републици Србији или из иностранства сматра се
досељеним становништвом.
Према Попису 2011. године 54,96% укупног становништва
чини аутохтоно становништво, док удео досељеног становништва износи 45,04%
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Институт друштвених наука, који је спровео историјску
анализу процеса миграција у Србији, учествоваће у прикупљању кључних података и изради заједничке методологије, а имаће и водећу улогу у разради Акционог плана
реформе система података, на основу података свих SEEMIG
партнера.
Као допуна описаним активностима, изводе се вишефазна пилот истраживања у Мађарској и Србији. Ова истраживања ће покушати да обезбеде методолошку добру праксу
за будућа истраживања спољних миграција, прикупљањем
кључних статистичких података о емигрантима у земљи порекла у првој фази и директном контактирању ових лица у
другој фази. Планирано је да дугорочно гледано њихови резултати такође допринесу бољем политичком одлучивању
заснованом на поузданим подацима.
В.П.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Теленор Самит младих конкурс за ауторе најбољих идеја

ДИГИТАЛНИ
БУКЕТ ИДЕЈА

Двоје победника представљаће Србију на
првом Теленор Самиту младих, који ће бити
одржан од 9. до 11. децембра у Ослу, у оквиру
доделе Нобелове награде за мир
Компанија Теленор је позвала младе из целе Србије да се
пријаве на конкурс за најбољу идеју о доприносу мобилних
технологија решавању друштвених изазова. Двоје победника
представљаће Србију на првом Теленор Самиту младих, који
ће бити одржан од 9. до 11. децембра у Ослу, у оквиру доделе
Нобелове награде за мир.

На конкурсу могу да учествују сви млади између 18 и 25
година, предузетници, академски грађани, пословни људи,
чланови невладиних организација, новинари, уметници,
друштвени активисти, социјални предузетници, поштоваоци Теленорових вредности (Буди инспиративан, имај поштовања, ради једноставно, испуњавај наша обећања), амбициозни млади који нуде нова решења за промене и имају идеју
о томе на који начин мобилни телефони и интернет могу да
допринесу решавању неког друштвеног проблема и ту идеју
представе у видео формату. Потребно је да сниме видео у
трајању до два минута на српском или енглеском језику, поставе га на неки од интернет сервиса за дељење видео садржаја и уз хештег (hashtag) #ТеленорСамитМладих поделе на
друштвеној мрежи Твитер до 30. септембра. Стручни жири
изабраће два најбоља предлога 5. октобра, на основу иновативности, оригиналности, презентације и применљивости
идеје.
Самит младих је нова глобална иницијатива Теленор
групе, а замишљен је као место за размену мишљења о начинима на које технологије мобилне комуникације подстичу
раст и мењају друштво. Поводом ове иницијативе, из Теленора поручују да мобилни телефони и интернет подстичу

Бесплатна публикација о запошљавању

раст, доносе промене и стварају прилике за све. Ангажованост младих на свим нивоима кључ је за решавање глобалних изазова зато што млади поседују страст, динамичност и
предузетнички дух. С друге стране, нове мобилне технологије омогућавају појединцима, компанијама, владама и организацијама да досегну до милиона људи својим услугама
и апликацијама, од отварања нових видика кроз образовање,
па све до мобилне здравствене заштите.
Домаћин Самита младих биће Јон Фредрик Баксас, генерални директор Теленор групе, која је уједно и спонзор Нобеловог центра за мир.
„Као провајдер мобилних услуга, желимо да улажемо
у образовање младих људи јер знамо да су управо њихове
идеје те које ће нам на прави начин показати у ком смеру ће
се развијати напредне технологије. Наш задатак је да те идеје
препознамо и подржимо на време, јер оне представљају покретачку снагу једног друштва”, каже Ивана Матијевић, менаџерка спољних послова у Теленору.
Током три дана, представници свих земаља у којима
Теленор послује присуствоваће бројним радионицама и семинарима, који ће се одигравати паралелно са догађајем доделе Нобелове награде за мир.
В.П.

Од забаве до озбиљног посла
Огроман број младих талентованих људи у Србији посвећен
је употреби ИТ технологије, компјутера и Интернета у пословне
сврхе. Млади међусобно развијају такмичарскли дух, трагају за
решењима којима заједница у којој живе добија могућност решавања проблема за које би иначе биле потребне године и далеко већи новац. У озбиљном бизнису кажу да је идеја најскупља,
а младима у Србији идеје не недостају. Тако је група младих из
Београда, лично погођена бахатим понашањем не малог броја
дивљих такстита, одговорила креативним решењем – сервисом
који омогућава људима који нису из Београда, или нису сигурни где се тачно налазе, да једноставно и брзо добију сигуран
такси који их гарантовано неће преварити. Тако је настао „Таксико” – мобилна и веб апликација за поуздан такси превоз.
Талентована екипа студената Факултета информационих
технологија освојила је прву награду на светском такмичењу
„ThinkQuest”. Они су у такмичарској категорији „Развијање
апликације” осмислили платформу за децу са аутизмом, помоћу које њихови родитељи и едукатори могу да им припреме
компјутерску игрицу. Студенти су имали јединствени идеју, решење које не постоји нигде у свету и које, изнад свега, олакшава
забаву деци оболелој од аутизма.
„Паркирање је сада на два клика од тебе”, написао је извесни Душан свој коментар на апликацију за андроид телефоне,
коју је, опет, смислила млада, креативна глава из Србије под
називом „Паркинг манијак”. Апликацију је могуће „скинути” из
светске галерије апликација, тзв. Google продавнице, што сведочи о томе колико је ово решење за „паметне” телефоне напредно.
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Развој приватног сектора у Србији

НАЧЕЛО ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ
Пројекат чији је циљ смањење незапослености и сиромаштва, првобитно усмерен на
економски неразвијена подручја, због великог успеха проширен на 90 општина

П

одршком и промовисањем јавно-приватног партнерства, пројекат „Развој приватног сектора у јужној Србији”, који спроводи Регионална агенција за економски
развој и предузетништво Пчињског округа - ВЕЕДА
д.о.о, створио је основе за креирање 300 нових радних места за
незапослене грађане Србије. Активности на пројекту, који је са
3.260.126 швајцарских франака финансијски подржала Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), отпочеле су септембра 2011. године и трајаће до октобра 2014. Циљ пројекта је да
се кроз стимулисање системских промена у кључним секторима допринесе смањењу незапослености и сиромаштва, повећању прихода и побољшању општег квалитета живота људи
на овим просторима.
„Пројекат смо отпочели пре три године, пружањем подршке у шест општина јужне Србије које су као заједнички именитељ имале тешку економску ситуацију, високу стопу незапослености и ниске приходе. Системски приступ развоју тржишта,
који се фокусира на мала и средња предузећа, има за циљ да
повећа могућности за стварање прихода, нарочито младих и
жена, јер нам је начело једнаких могућности од великог значаја. Због великог успеха програма одлучили смо да га проширимо на 90 општина у западној, источној и централној Србији, што је резултирало отварањем 300 нових радних места и
укупно 955 запослених током досадашњег трајања пројекта”,
рекла је Габријела Шафрот (Gabriela Schafroth), заменик директора Швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији. Она наглашава да управо мала и средња предузећа играју велику улогу
у одрживом економском развоју, отварању нових радних места
и увођењу нових технологија.

„За њихов развој од пресудног значаја је развијање јавно-приватног партнерства. Захваљујући учешћу већег броја
локалних јавних и приватних партнера, успели смо да уочимо узроке, а не само симптоме лошег тржишног учинка и
тако креирамо мере које су дале резултате. Примерима добре
праксе, партнерствима која су успостављена у оквиру пројекта, желимо да наведемо и друге да нас следе”, каже Габријела
Шафрот и напомиње да је СДЦ посвећена економском развоју
Србије већ две деценије.
„Сарадња Швајцарске и Србије је постепено еволуирала
у свеобухватни програм сарадње. Швајцарска је већ уложила
преко 300 милиона швајцарских франака као подршку транзицији Србије, а остајемо посвећени подршци и у будућности.
Тренутно радимо на разрађивању Стратегије сарадње 2014-17,
у којој ће стварање услова за остваривање већих прихода и мо-
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гућности запошљавања кроз успешна јавно-приватна партнерства бити један од приоритета”, најавила је Габријела.
У Пчињском и Јабланичком округу фокус подршке пројекта је био на дрвно-прерађивачкој индустрији и секторима који
представљају генераторе прихода и развоја овог економски неразвијеног подручја.
„Стварајући ефикасан партнерски однос и олакшавајући
сарадњу између произвођача намештаја, прерађивача шумских плодова, расадника украсног и шумског дрвећа, локалних
и државних институција, подржали смо иницијативе које доводе до побољшања живота сиромашних људи у Србији. Веома
охрабрује пример фабрике ‚Инак‘ која је у Босилеграду упослила 50 људи, што за градић од 5.000 становника много значи”, изјавио је Горан Костић, вођа тима у агенцији ВЕЕДА. Он је
појаснио да је три стотине нових радних места креирано кроз
модел обука који је настао у сарадњи приватних компанија које
се баве производњом намештаја, Националне службе за запошљавање и пружалаца услуга обуке. Овај модел није намењен
само компанијама које се баве производњом намештаја, већ и
прерађивачима шумских плодова, јер им помаже да повећају
продуктивност и израсту у развојну снагу која ће створити још
радних места.
„У сарадњи са општинама Трговиште, Црна Трава и Владичин Хан, програм је створио погодан модел и основу за
људе из руралних области, како би били у могућности да уђу
у процес гајења боровница садницама које дају веће приносе
и обезбеђују већи приход. Само у Врању, 12.000 људи, махом
жена, бави се брањем дивље боровнице око Власинског језера.
Такође, настојали смо да створимо модел којим ће бити пренебрегнута сезонска природа и неизвесност присутна код сакупљања шумских плодова. Поред тога, унапређене су услуге
локалних самоуправа и створене основе за подршку корисницима, омогућавајући на тај начин већем броју произвођача да
добију саветодавне услуге”, нагласио је Кнежевић и додао да се
овај модел може применити и у другим крајевима Србије, јер су
проблеми махом заједнички, али и на друге производне гране.
Он је најавио и могућност нове фазе пројекта, у којој би фокус
био на пољопривреди, воћарству и поспешивању страних улагања, као и брендирању производа из прве фазе.
Као пример добре праксе и модел пословања, произвођачима намештаја у Србији може да послужи тренинг центар
који је формиран у врањској фабрици „Топ софа”. Он омогућава
већем броју предузећа и заинтересованих незапослених да на
једноставан, брз и јефтинији начин дођу до тражених вештина.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Обуке воде запослени, искусни радници. На овај начин
предузеће жели да обучи што већи број младих људи, јер су
радници овог профила махом старији”, каже Маја Јањевић, заменица директора предузећа „Топ софа”.
Живорад Јововић, из предузећа „Атлас”, сматра да је овај
начин oбуке интервентна мера за решавање проблема недостатка квалификоване радне снаге.
„Овакве обукe треба увести у школски ситем. Захваљујући
заједничкој иницијативи више партнера, успели смо да ускладимо наставне планове и програме у Техничкој школи у Ужицу са потребама приватног сектора. Оформљено је и огледно
одељење и деца су добила прилику да се за будуће занимање
припремају у реалном окружењу”, наглашава Јовановић.
О искуству приватног сектора кроз модел коопераната и
узгајивача причао је Драган Сајић, директор предузећа „Биосан” из Љига.

„У Србији је регистровано 680.000 малих домаћинстава,
која су за нас мала породична предузећа и потенцијални партнери. Настојимо да им помогнемо да сакупљачку делатност
прошире, да се удружују, како то не би била само сезонска делатност”, каже Сајић.
Благоје Станисављевић, председник Занатске коморе Ниш,
наглашава да у Србији постоји око 200.000 занатских радњи,
што је велики потенцијал за запошљавање. Станисављевић је
подсетио да је у оквиру пројекта обучено и занатска писма добило 120 незапослених.
Национална служба за запошљавање је била логичан
партнер као презентер идеја које су се спроводиле на пројекту.
По речима Наташе Поповић, директорке Филијале Ниш НСЗ, у
фокусу активних мера које служба спроводи је подршка запошљавању младих и угрожених група, као и развој предузетништва.
А.Бачевић

Жан-Данијел Рух, амбасадор Швајцарске у Србији

ЈАКЕ ВЕЗЕ И ОДНОСИ КОЈИ СЕ РАЗВИЈАЈУ
Захваљујући чињеници да је Нестле купио Центропроизвод, Швајцарска је рангирана као други
по величини страни инвеститор у Србији. Велики потенцијал лежи у привредним односима
који су ослабили услед економске кризе. То се може рећи за директне инвестиције Швајцарске у
Србији, која и даље важи за примамљиву локацију за швајцарске компаније у будућности
Швајцарска није члан Европске уније, па ова мала неутрална европска земља види напоре Србије за пријем у ЕУ као
веома важне за развој будућих економских и пословних веза
између наше две земље. У овом ексклузивном интервјуу, амбасадор Швајцарске у Србији, његова екселенција господин
Жан-Данијел Рух описује тренутну ситуацију на пољу сарадње
Србије и Швајцарске као пуну потенцијала, истичући да структурне реформе, као и политичка и економска стабилност само
потврђују интересовање за швајцарске инвеститоре, који Србију
посматрају као простор за улагање и развој.
Шта су кључни аспекти дипломатске сарадње између Србије и Швајцарске?
Швајцарска и Србија негују вишедеценијску сарадњу. Дипломатски односи су успостављени још пре 100 година, 1919.
године, када је Швајцарска признала Краљевину Срба, Хрвата и
Словенаца. Наше две земље имају интензивне и разноврсне односе који обухватају готово све области међународних односа,
укључујући и редован политички дијалог. Билатерални односи између наше две земље су веома динамични, разноврсни и
добро развијени, а карактеришу их јаке личне и културолошке
везе и широк спектар билатералних споразума у многим областима, као и добра сарадња у мултилатералним организацијама.
Наша министарства имају редовне и честе контакте. Постоје многобројни споразуми, нарочито у области економских
питања, миграција и социјалног осигурања. Присуство велике
српске заједнице у Швајцарској позитивно утиче на наше односе. Сарадња у мултилатералној области је одлична – са Организацијом за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС), чији ће
председавајући за 2014. годину бити Швајцарска, а одмах затим Србија за 2015. годину, као и сарадња у оквиру Швајцарске
групе у Светској банци, Међународном монетарном фонду и Европској банци за реконструкцију и развој.
Шта подразумева економска сарадња између наше
две земље?
Економска сарадња укључује годишње састанке влада у
облику мешовитих економских комисија и форума, што отвара
могућност за успостављање приоритета, разговор о могућим
проблемима и развијање могућности за улагање.
Велики потенцијал лежи у привредним односима који су
ослабили услед економске кризе. То се може рећи за директне инвестиције Швајцарске у Србији, која и даље важи за примамљиву локацију за швајцарске компаније у будућности.
Бесплатна публикација о запошљавању

Фокус сарадње је
стављен на три посебне
области: економски развој,
управа и енергетска ефикасност
Жан-Данијел Рух
амбасадор Швајцарске у Србији
Прошле године, захваљујући чињеници да је Нестле купио Центропроизвод, Швајцарска је рангирана као други по величини
страни инвеститор у Србији.
Кроз свој програм сарадње, Швајцарска је подржала транзицију у Србији од 1991. године укупном сумом од 300 милиона
швајцарских франака, са годишњим доприносом од 15 милиона
франака. Швајцарска канцеларија за сарадњу тренутно је у завршној фази израде нове стратегије сарадње за период 2014–
2017. године, са укупним буџетом од 84 милиона швајцарских
франака. Фокус је стављен на три посебне области: економски
развој, управа и енергетска ефикасност, укључујући и обновљиву енергију.
Колико је развијена економска сарадња и да ли има
места за напредак?
Свакако није интензивна колико би могла да буде. Билатерална трговина између две земље је још увек скромна. Овде смо
имали важна улагања из Швајцарске током протеклих 10 година, из компанија као што су Холцим и Нестле. Свакако сматрам
да би их могло бити још више. Знатан број малих и средњих предузећа нам се обраћа, јер виде Србију као потенцијално место за
улагање. Нажалост, ови потенцијали су нарушени корупцијом,
сложеном бирократијом и слабом законском безбедношћу.
Власти су показале одлучност да реше тај проблем, што је врло
позитивно. Почетак приступа Европској унији још један је позитиван сигнал потенцијалним инвеститорима. Моја очекивања
су таква да ће побољшање пословног окружења овде у Србији
и боље глобално окружење довести до интензивирања наших
економских односа у годинама које долазе.
Извор: CORD Magazine
Превела: Г. Васиљевић
25.09.2013. | Број 536 |
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Време за критику: Шта сад?

САСТАВНИ ДЕО РАДНЕ
СВАКОДНЕВИЦЕ

Дан који прође без иједне критике је, дословце, дан за славље. Ако сви ћуте, значи да је посао
одлично одрађен. Начин на који запослени реагују на сугестије показује њихов став према
послу и спремност да се мењају и прилагођавају

У

колико нисте предузетник или поносни власник „уске
нише” на тржишту, па вам нико не дели савете и лекције о томе шта би требало да радите, пре или касније,
а могуће и у неколико наврата током радне недеље,
имаћете прилике да се суочите са тим да неко критикује ваш
рад. У неким великим компанијама присутним и код нас, дан
који прође без иједне критике је, дословце, дан за славље: ако
сви ћуте, значи да је посао одлично одрађен! Дакле, било да
сте ви на позицији да управљате људима, било да сте члан
тима, критика је саставни и неизбежни део радне свакодневице.

Безболан трансфер знања
Било би идеално да су сви шефови оспособљени за
вођење, односно за безболан трансфер знања кроз циљана
питања и пуни разумевања, подстицаја и подршке, али то,
на жалост, није тако. Опште место је да идеја без извршења
не вреди много, а управо је извршавање најслабија карика на
свим меридијанима, не само код нас. Зато се припремите на
ситуације у којима ћете морати да реагујете паметно. Имајте
у виду да су сви само људи, и да може да се деси да се првобитни план, тј. идеја о ненаметљивој и не-личној критици,
ипак изјалови.
Умеће давања фидбека (повратне информације лишене осуде) врло добро познају и користе родитељи са децом и
пријатељи када хоће да помогну пријатељу. Ова техника може
да вам устреба и ако сте менаџер, па вам је у опису посла да,
уз одлуке и вођство, помогнете свом особљу да реши проблем
или квалитетније обави задатак. Уместо да се суздржавате да
приметите како неко „нема појма” (и можда, успорава и ваш
рад или утиче на целокупан резултат вашег одељења), на располагању вам је мека техника вођења и подучавања.
Вођа је онај који слуша пажљиво без потцењивања и
суђења; он је ту да охрабри и постави нове изазове, али такође и да вам донесе свеже идеје, помогне да напредујете, а
да притом не доноси одлуке уместо вас , као и да вам помаже

Не схватајте лично!
Уколико вас критикују, најбоље је да пођете од тога да, кадa
се прихватите неког посла или задатка, сигурно неће све ићи
глатко. Ако будете уверени да ће све ићи као по лоју, вараћете
сами себе: правићете грешке, то је извесно. Оно што је битно је
да из њих научите. Стога, за свој део посла радите дуплу проверу, прочитајте пре него што пошаљете, прођите још једном
кроз све ставке пажљиво.
Ако вам упуте критику, не схватајте је лично. Сетите се да,
ако вам неко упућује критику, не значи нужно да вас не подноси, или да ви нисте довољно добри за тај посао. Вероватно се
ваш шеф само труди да заиста свој посао урадите најбоље што
можете.
Слушајте пажљиво. Ако будете игнорисали важне моменте,
осуђени сте да поновите грешке. Ово је можда најтеже изводљиво јер морате да заборавите на свој его.
Немојте се дурити. Ако наставите да будете љути или узнемирени због критике, то може утицати на то како ћете убудуће
обављати посао. Ставите критику у заграде и усредсредите се
на то да свој посао следећи пут урадите најбоље што можете!
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да стекнете самопоуздање. У нашим фирмама, где ментор и
вођа нису саставни део радног места, ту улогу врло често има
онај ко вас уводи у посао – неко ко уме да пренесе знање и
стрпљив је. Исто то можете бити и ви новопристиглом раднику у фирми.
У сваком случају, пре или касније, бићете у прилици да
дате свој допринос да би се посао унапредио, ствари које су
кренуле низбрдо зауставиле, а давање и примање повратних информација је обавезан део тренинга, неопходан за
развијање вештина и промену понашања. Пошто је промена
понашања врло деликатан процес, ако желите да утичете на
некога, морате бити врло пажљиви да не бисте својим саветима изазвали само отпор и одбрамбену реакцију.

Правилно прихватање сугестије
Већ на првом разговору за посао, потенцијални послодавац ће вам поставити питање како реагујете на оцењивање
рада, што значи да је спремност да правилно прихватите
сугестије и критике један од битних предуслова да се лепо
уклопите у радну атмосферу на послу и утичете на стварање
позитивног радног окружења. Тиме показујете да имате потенцијал за даље напредовање и да уједно желите да будете
бољи и пружите максимум у свему што радите.
Начин на који запослени реагују на критике и сугестије
показује, са једне стране, њихов став према послу, а са друге
спремност да се мењају и прилагођавају. Зато се запосленима, а нарочито онима који су тек на почетку каријере, препоручује да буду умерени у реаговању на изречене критике
на њихов рад, односно да сваку критику искористе како би
били још бољи.
На пример, када менаџер скрене пажњу запосленом да
превише времена посвећује неком делу посла који није толико битан, а занемарује важније ствари, у већини случајева
запослени ће почети да се правда због чега тако ради, а не
на неки други начин. Иако је у људској природи да на сваки
„напад” одреагује одбрамбено, таквом ставу у радном окружењу нема места. Када вам послодавац упути критику, то
не значи да он има лоше мишљење о вама, већ напротив, да
жели да будете бољи.
Уколико сте спремни да критику прихватите „хладне
главе”, можете научити нешто што нисте знали или нисте успели сами да приметите. Често је најтеже видети оно што је
најочигледније и стално присутно.
Из тог разлога, добра критика злата вреди. Међутим, колико ће вам критика заиста користити зависи од тога да ли
сте у стању да савладате сујету и уважите туђе мишљење.
Инфостуд
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

631
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНO РАДНO МЕСТO

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Јагодина
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЈАГОДИНЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Курир месне канцеларије

за рад у Одељењу за управу, на одређено време од
6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа. Поред посебних услова,
кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, да поседује општу здравствену способност. Пријава на оглас са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

К ики н д а
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Приправник за стручно оспособљавање за обављање
нормативно - правних и стручно - оперативних
послова у Одељењу за грађевинарство
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама правног смера у трајању
од најмање 4 године или њему одговарајућа струка стечена на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно - научном
пољу друштвено - хуманистичких наука; да је кандидат држављанин РС; да
је пунолетан, да има општу здравствену способност за рад; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу; оспособљеност за рад на рачунару; познавање (српског
и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у Општини. Као
доказ о испуњавању наведених услова, кандидат треба да приложи: уверење
о држављанству, 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, доказ о стручној спреми,
потврду о оспособљености за рад на рачунару. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

К ра г у ј е в а ц
ОПШТИНА КНИЋ ОПШТИНСКА УПРАВА
34240 Кнић
тел. 034/510-112

Извршилац за послове матичара за матично подручје
Кнић
за рад у Одељењу за општу управу и заједничке послове,
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно - научном пољу друштвено - хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
друштвеног смера - VII/1 степен стручне спреме, положен посебан стручни
испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен
стручни испит за рад у органима државне управе. Поред посебних услова,
кандидат мора да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/2001 и 39/2002): да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да им општу и здравствену способност; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву
приложити: доказ о стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; уверење о положеном државном
стручном испиту; уверење о положеном посебном стручном испиту за мати-
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чара; овлашћење за обављање послова матичара, доказ да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и доказ о испуњености услова опште здравствене способности.
Приложени докази морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана.

К ра љ е в о
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима спровођења прописа из
области планирања и изградње

за рад у Одељењу за планирање и изградњу, инспекцијске,
имовинско - правне и стамбене послове у Општинској управи
Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу
Техничко - технолошке науке у области архитектуре, грађевинско инжењерство и пољу Природно - математичке науке, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године - факултет архитектуре, грађевински
факултет, Просторно планирање - ПМФ, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 3 године радног искуства у струци.

Извршилац на пословима пореске евиденције

за рад у Одељењу за финансије, локалне јавне приходе и
привреду у Општинској управи Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, основне академске студије у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године у образовном пољу Друштвено - хуманистиче науке, област Правне или Економске
науке, први степен правног или економског факултета, положен испит за рад
у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Поред наведених услова потребно је да кандидат испуњава и опште
услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је
држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава друге услове
предвиђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних
места у органу. Пријаве се подносе Општинској управи Општине Врњачка
Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима маркетинга инвестиција

за рад у Одељењу за локално - економски развој Општинске
управе Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу
Техничко - технолошке науке у области архитектуре, грађевинско инжењерство, у образовном пољу Друштвено - хуманистичких наука и пољу Природно
- математичке науке, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године - факултет архитектуре, грађевински, машински, правни или
економски факултет, Просторно планирање - ПМФ и најмање 1 година радног искуства у струци, да је кандидат држављанин Републике Србије, да је
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу.

Извршилац на пословима комуналног инспектора

за рад у Одељењу за планирање и изградњу, инспекцијске,
имовинско - правне и стамбене послове Општинске управе
Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу
Техничко - технолошке науке, односно на основним студијама у трајању од
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Администрација и управа
најмање четири године - пољопривредни или машински факултет, положен
испит за рад у органима државне управе и најмање 3 године радног искуства
у струци. Поред наведених услова потребно је да кандидат испуњава опште
услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05,
81/05, 83/05 и 23/13 - Одлука УС): да је држављанин РС, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, да испуњава друге услове предвиђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у органу.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе Општинској управи Општине Врњачка Бања,
Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ле с к о в а ц
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Послови из области путева и улица

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: грађевински или саобраћајни факултет, високо образовање, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни
испит за рад у органима државне управе и локалне самоуправе. Уз пријаву
на оглас поднети следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми; да кандидат поседује општу здравствену способност (лекарско уверење); извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу; уверење о
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе и локалне
самоуправе; фотокопију радне књижице; сертификат о познавању рада на
рачунару. Поднета документација из става 2, 3, 4 и 5 не сме бити старија од
6 месеци. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8
дана од дана објављивања, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Л о з н иц а
ГРАД ЛОЗНИЦА ГРАДСКА УПРАВА
15300 Лозница, Карађорђева 2

Портпарол за штампу

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет друштвених наука, најмање 1
година радног искуства у струци.

Комунални инспектор

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни, пољопривредни, грађевински,
саобраћајни и техниолошки факултет и струковни санитарно - еколошки
инжењер специјалиста и најмање 2 године радног искуства у струци.

Координатор за послове месних заједница
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, први степен правног факултета, виша
правна или друга виша стручна спрема друштвеног смера и најмање 2 године
радног искуства у струци.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас доставити следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о општој здравственој способности;
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу; уверење да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница; доказ о радном искуству,
за сва радна места.
Напомена: доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене способности кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре
доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са потребном
документацијом подносе се начелнику Градске управе преко писарнице Града Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Персонални послови
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет и најмање 1 година
радног искуства.

Послови пријема и сарадње са грађанима
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа економског, правног или
техничког смера, најмање 6 месеци радног искуства.

Општи имовински послови
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска, трговинска, медицинска, техничка школа или гимназија, најмање 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: испуњеност услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву
доставити у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; потврду о радном искуству;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење МУП-а да лице није осуђивано (не старије од 6 месеци); уверење суда
да није подигнута оптужница или оптужни предлог. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Нови Са д
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА
21426 Селенча, Маршала Тита 124
тел. 021/774-114

Секретар

на период од 4 године, уз могућност поновног избора
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, једна година радног искуства на пословима књиговодства. Уз пријаву доставити: радну биографију (CV), фотокопију личне карте или очитану личну карту, уверење
о држављанству, уверење да против лица није подигнута оптужница или
оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности, диплому о стеченој стручној спреми, фотокопију радне књижице, доказ о знању словачког језика. Докази о испуњавању услова конкурса
достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пож аревац
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА ОПШТИНСКА УПРАВА
12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Оглас објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“, мења
се за сва радна места, тако што се додаје: на одређено време од 6
месеци, због повећаног обима посла. У свему осталом текст огласа
је непромењен.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА
12300 Петровац на Млави, Српских владара 284

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник; најмање 5 година радног искуства у струци; да поседује органи-
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зационе способности; да није правоснажно осуђен, нити се против кандидата
води истрага за кривично дело из групе кривичних дела против живота и
тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу
рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије или му није одредбама закона, односно правоснажном
одлуком суда или другог органа забрањено обављање тих послова. Кандидат
је такође дужан да поднесе и програм рада за мандатни период на који се
именује. Заинтересовани кандидати су дужни да уз писмену пријаву поднесу
и следећу документацију: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; уверење (диплому) о стеченој стручној спреми; биографију; програм рада за мандатни период од 4 године; потврду из казнене евиденције
да кандидат није правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу рада, против части и угледа, против полне
слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против
уставног уређења и безбедности Републике Србије или му није одредбама
закона, односно правоснажном одлуком суда или другог органа забрањено
обављање тих послова; потврду надлежног суда да се против кандидата
не води истрага, нити да је правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека
и грађанина, против права по основу рада, против части и угледа, против
полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као
и против уставног уређења и безбедности Републике Србије. Пријаве слати
на адресу: Центар за социјални рад Општина Петровац и Жагубица, Српских
владара 284, 12300 Петровац на Млави. Све информације у вези огласа могу
се добити на број телефона: 012/331-473 или на е-mail: оffice@csr-petrovac.
оrg са назнаком: „Зa Управни одбор“. Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана објављивања.

Пријепоље
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ ОПШТИНСКА УПРАВА
31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1
тел. 033/714-073

Дипломирани саобраћајни инжењер на радно место
послови инспектора за друмски саобраћај и јавне
путеве

П р о ку п љ е
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТОПЛИЦА
18400 Прокупље, Никодије Стојановић Татко 30
тел. 027/321-757

Конкурс објављен 18.09.2013. године у публикацији „Послови“,
мења се у делу УСЛОВИ, и уместо андролошких, треба да стоји:
андрагошких наука. У осталом делу конкурс је непромењен.

С р е м с к а Мит р о в иц а
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци

Водитељ случаја - психолог

на одређено време од три месеца
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетно лице, да има општу
здравствену способност, VII степен стручне спреме, завршен филозофски
факултет, смер психологија, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажљиво дело које га
чини неподобним за обављање послова, да се против лица не води кривични поступак, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у државним органима. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима посла

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, саобраћајни факултет, једна
година радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит
за рад у државним органима и положен испит за управљање моторним возилом „Б“ категорије. Уз пријаву на оглас кандидат је обавезан да поред доказа
о испуњености посебних услова приложи и доказе о испуњености општих
услова: уверење да је држављанин Републике Србије; доказ да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државним органима; извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат
обавезан је да пре заснивања радног односа приложи и доказ да има општу
здравствену способност.

Стручни послови за потребе градоначелника и
Градског већа у својству приправника

ОПШТИНА СЈЕНИЦА ОПШТИНСКА УПРАВА
36310 Сјеница
тел. 020/741-071

Радник на административним пословима при Служби
за друштвену бригу о деци

на одређено време до једне године, због повећеног обима
посла при Одељењу за општу управу, друштвене делатности,
скупштинске и заједничке послове у Општинској управи
Општине Сјеница
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин РС,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним
органу. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове:
да има завршену средњу стручну спрему - IV степен (гимназија), 1 годину
радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА ОПШТИНСКА УПРАВА
36310 Сјеница
тел. 020/741-071

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: радник при Одељењу за општу управу, друштвене делатности, скупштинске и заједничке послове у
Општинској управи Општине Сјеница, на одређено време до једне
године, због повећаног обима посла.
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на одређено време од 12 месеци, за рад у Градској управи за
опште и заједничке послове Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно - научном пољу Друштвено
- хуманистичких наука - правне науке, да су без радног искуства у струци и
да се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. Пријаве
на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу
или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, извод из евиденције незапослених
лица Националне службе за запошљавање, уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске управе
за опште и заједничке послове. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИРИГ
СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-613

Начелник Општинске управе Општине Ириг
на период од пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, положен испит
за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у
струци. Пријаве на оглас са потребним доказима о испуњавању општих и
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посебних услова (у оригиналу или оверена фотокопија), подносе се у року од
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу Општинске управе или путем писарнице Општинске управе Ириг, са назнаком: „Оглас
за постављење начелника”. Контакт особа: Владимир Ристић, шеф Службе за
друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, број телефона:
022/400-613.

Шабац
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Возач
УСЛОВИ: завршена основна школа и положен испит за возача „Б“, „Ц“ и „Е“
категорије. Пријаву на оглас може поднети лице које поред наведених услова
испуњава и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно,
да има општу здравствену способност, да није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обнављање послова у државном органу. Уз пријаву на
оглас доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење о општој здравственој способности (доставља
само изабрани кандидат), оверену копију сведочанства о завршеној основној
школи и оверену копију возачке дозволе. Потребни докази се предају у оригиналу или као оверене копије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављају се на адресу: Општинска
управа Општине Богатић, Мике Витомировића 1, 15350 Богатић, са назнаком:
„Пријава за оглас“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Начелник Општинске управе
Општине Богатић
на период од 5 година

УСЛОВИ: пријаву на оглас може поднети лице које поред услова утврђених
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима испуњава и следеће услове: завршен правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе или положен правосудни испит и најмање пет година радног
искуства у струци. Уз пријаву на оглас доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственој способности,
оверен препис дипломе, уверење од надлежног суда да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе или уверење о положеном правосудном испиту и доказ о
радном искуству у струци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављају се на адресу: Општинско
веће Општине Богатић, Мике Витомировића 1, 15350 Богатић, са назнаком:
„Пријава за оглас“.

Вршац
ОПШТИНА ВРШАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА
26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-501

IT администратор
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), да је држављанин РС, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, кандидат треба да испуњава и следеће услове: висока стручна спрема - информатичког смера, 1 година радног искуства и положен државни стручни испит.

Комунални надзорник
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), да је држављанин РС, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
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кандидат треба да испуњава и следеће услове: средња стручна спрема, 6
месеци радног искуства, положен државни стручни испит, возачка дозвола
„Б“ категорије и познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми и радном искуству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве се подносе начелнику
Општинске управе Општине Вршац, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Трговина и услуге
„DELTEX“ DОО

21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 021/6614-311
е-mail: konkurs@deltex.rs

Оперативни менаџер продаје
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, радно искуство у комерцијалним
и сличним пословима минимум 2 године, знање енглеског језика и информатичко образовање, смисао за рангирање приоритета и тимски рад, ефикасност, систематичност и сналажљивост, компетентан и флексибилан наступ,
одговорност и прецизност у послу.

Агент продаје

за рад у Београду, Нишу, Крагујевцу, Суботици и Новом Саду
5 извршилаца
УСЛОВИ: висока, виша или средња стручна спрема, искуство на пословима
продаје, познавање МS Оffice програма (Еxcel, Wоrd, Интернет), професионалан и компетентан наступ и изглед, способност за самосталан рад и изражена комуникативност, одговорност и прецизност у послу, возачка дозвола „Б“
категорије (активан возач).
OСТАЛО: заинтересовани кандидати CV са фотографијом могу послати
мејлом или поштом, на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 30 дана.

„SIMPLEX“ DОО

21235 Темерин, Новосадска 72
е-mail: simplex@simplex.cо.rs

Администратор рачунарских система
Опис послова: одржавање мрежне инфраструктуре и пасивне мрежне опреме и дијагностиковање проблема везаних за њих; отклањање мањих кварова и застоја у функционисању система; познавање најновијих програмских пакета; додавање, брисање, креирање, мењање корисничких налога и
ресетовање лозинки; учешће у набавци нове опреме, инсталирање и конфигурисање новог хардвера; ажурирање постојећег и имплементација новог
софтвера; решавање одређених и пријављивање већих проблема администратору рачунарских система; вођење рачуна о безбедности система и
заштити информација.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, виши ниво знања у раду са
рачунарским програмима, да није кажњаван и да се против њега не води судски спор. Предност ће имати кандидати са искуством на сличним пословима.
Оглас је отворен до 20.10.2013. године. Пријаве слати на е-mail: simplex@
simplex.cо.rs. Контактираће се само кандидати који уђу у ужи избор.

„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.
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.
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Трговина и услуге

PRKR „KRPICA - TEX“

11070 Нови Београд, Војвођанска 13, лок. 11
тел. 064/9940-416

Шивач

„АDECCО ОUTSOURCING“ DOO
11070 Београд, Владимира Поповића 40
www.аdecco.com
www.аdecco.rs

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

Електричар/механичар у одржавању

УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме, шивач или ПК шивач, радно искуство од 6 месеци, обавезно знање шивења на ендглерици, ибердеку и штепу,
рад у сменама, пробни рад од месец дана. Пријаве на конкурс на број телефона: 061/3018-741.

Главна задужења: превентивно и корективно одржавање производних
машина у домену механике или електрике, анализа проблема коришћењем
неопходних алата и предлагање мера како би се избегли будући проблеми,
обезбеђује да проблеми и активности одржавања не утичу на квалитет производа, прати учинак производне линије како би се предвидели кварови,
извештава о активностима у одржавању. Профил кандидата: оперативност и
организованост у раду, одговорност и прецизност, прилагодљивост и спремност за тимски рад.

ДОО „МОТУС“

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 18
тел. 011/3131-066

Економиста

за рад у међународној шпедицији
УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, дипломирани економиста, познавање
МS Office, возачка дозвола „Б“ категорије, знање енглеског језика на вишем
нивоу, пожељно: положен стручни испит или лиценца, радно искуство у шпедицији на изради царинске документације, пробни рад од 3 месеца, након
тога се заснива радни однос на неодређено време. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на
е-mail: motus111@eunet.rs.

„ХЛЕБ“ АД

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157
е-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Возач

на одређено време 12 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач, радно искуство 12 месеци, возачка
дозвола „Ц“ категорије, пожељно искуство на истим или сличним пословима.

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „FANTASY TRAVEL“
18000 Ниш, Обреновићева бб
тел. 018/517-227

Менаџер продаје туристичких аранжмана
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за туризам
и угоститељство; дипломирани туризмолог; VI/1 степен стручне спреме, економиста за туризам; виши угоститељ; IV степен стручне спреме, туристички
и угоститељски техничар; 12 месеци радног искуства у туризму или угоститељству. Оглас је отворен до попуне радног места.

„MАSS TRANS“ DОО

24000 Суботица, Блашка Рајића 29/27
тел. 064/1108-916
е-mail: snezanacovic@маsstrans.rs

Возач камиона „Ц“ категорије
на одређено време 3 месеца

за рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, машинске или електро струке,
раније радно искуство у одржавању производних машина, развијене мануелне моторичке способности, одлични услови рада у компанији са стабилном
позицијом на тржишту. Заинтересовани кандидати могу послати CV са сликом
на е-mail: аndreja.djordjevic@аdecco.com, са назнаком за позицију: eлектричар/механичар у одржавању.

„ИВА“ СЗТР

24000 Суботица, Георги Димитрова 31
тел. 069/2829-282

Шивач

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I до III степен стручне спреме, било ког занимања, са радним искуством од 6 месеци на индустријским машинама, вендлирка, обична или штеп.
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број телефона: 069/2829-282.

„MATEX“ DОО

24000 Суботица, Пут Јована Микића 56
тел. 024/553-949

Радник на паковању

на одређено време од 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: најмање I степен стручне спреме, било ког занимања, без обзира
на радно искуство. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на адресу: Пут
Јована Микића 56.

Обука за
активно
тражење
посла

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, било ког занимања, возачка дозвола
„Ц“ категорије, најмање годину дана радног искуства у међународном транспорту. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на бројеве телефона:
064/1108-916 или 063/1076-570. Рок за пријаве је 17.10.2013. године.

Стекните
конкурентску
предност
„MADEIRA SRB“ DОО
34000 Крагујевац, Каницова 5
e-mail: madeirasrb@gmail.com

Радник за обраду плочастог материјала
производња собних врата - столар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, најмање три месеца радног искуства у раду са машином CNC у производњи намештаја. Лица
заинтересована за рад, радне биографије достављају на e-mail: madeirasrb@
gmail.com, најкасније до 30.09.2013. године.
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Грађевинарство и индустрија / Медицина

Грађевинарство и индустрија
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ ГРАДА ШАПЦА
15000 Шабац, Јове Курсуле 4

Виши стручни сарадник за опште и правне послове
УСЛОВИ: лице које се пријави на оглас треба да испуњава поред општих услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима и посебне услове утврђене законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дирекцији за путеве. Општи услови: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за рад у државним органима. Посебни услови: правни факултет - висока стручна спрема - VII
степен, најмање три године радног искуства у струци. Уз пријаву се подносе
следећи докази: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења којим се потврђује
стручна спрема, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за рад у државним органима (уверење основног суда и уверење
Полицијске управе), уверење да није под истрагом и фотокопију радне књижице. Пријаве на оглас подносе се у року од 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са доказима о испуњености општих и посебних услова доставити на
адресу: Дирекција за путеве града Шапца, Јове Курсуле 4, Шабац. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЛАНУМ“ АД
11080 Земун, 22. октобра 15
тел. 011/2108-618
е-маил: kadrovska@planum.rs

ВКВ и КВ минер

на одређено време 12 месеци
6 извршилаца
Опис посла: рад на пословима бушења, минирања и осталим минерским
радовима код изградње тунела.

Mедицина
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за епидемиолошки надзор Одељења за превенцију и контролу заразних
болести при Центру за превенцију и контролу болести:

Виши сарадник - здравствени радник за здравствени
надзор
на одређено време до 6 месеци

Опис послова и радних задатака: ради на пословима здравственог надзора
посебних категорија становништва у амбуланти и на терену, води евиденцију о корисницима, наплаћује и фактурише обављене услуге, обавештава о
резултатима и заказује санитарне прегледе, обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: санитарни техничар, познавање рада на рачунару, положен возачки испит, без обзира на радно искуство, организационе способности. Пријаве
и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - виши сарадник - здравствени радник за здравствени надзор“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени
о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1

Педијатријска сестра
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,
смер педијатријска сестра, положен стручни испит, пробни рад 3 месеца.

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

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.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ИНЖЕЊЕРИНГ
„ГЕОСОНДАЖА“ ДОО
Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш
тел. 064/1850-941
е-маил: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер геологије
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.

„SWАROVSKI SUBOTICA“ DОО
NBGP PROPERTIES
АПАРТМАНИ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ
11000 Београд, Владимира Поповића 6
тел. 063/1030-366
www.gigroup.rs/swаrovski

Техничар производње и одржавања
за рад у Суботици
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме, машински или електротехничар,
односно машински или електроинжењер, познавање рада на рачунару - МS
Office, возачка дозвола „Б“ категорије, средњи ниво енглеског језика, најмање 5 година радног искуства на пословима производње и одржавања, обука у иностранству, рад у сменама. Заинтересовани кандидати шаљу биографије искључиво мејлом, у року од 4 дана од дана објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,
општи смер, положен стручни испит, пробни рад 3 месеца.

Гинеколошко - акушерска сестра
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,
акушерски смер, положен стручни испит, пробни рад 3 месеца.

Физиотерапеут
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,
смер физиотерапеут, положен стручни испит, пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству
након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико
је чипована). Приликом избора кандидата предност ће се дати кандидатима
који су радно искуство стекли у установама терцијарног нивоа здравствене
заштите. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке
о пријему у радни однос. Пријаве слати поштом на адресу: Клинички центар
Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, са назнаком: „За оглас“ или предати
лично у писарницу Клиничког центра Војводине. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
25.09.2013. | Број 536 |

15

Медицина

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.

Доктор медицине - специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
УСЛОВИ: медицински факултет, завршена специјализација из физикалне
медицине и рехабилитације; положен стручни испит за доктора медицине;
пробни рад три месеца; лиценца Лекарске коморе Србије; најмање две године радног искуства. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком
биографијом; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте физикалне
медицине и рехабилитације; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за доктора медицине; фотокопију лиценце Лекарске коморе Србије;
фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију радне
књижице.

Медицинска сестра - техничар

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.

ЗУ АПОТЕКА „ШЕКИ - ТИЛИЈА“
Петровац на Млави, Српских владара 304
тел. 063/7428-693

Фармацеут
УСЛОВИ: фармацеутски техничар - IV степен, без обзира на радно искуство,
обезбеђен стан. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона. Лице за контакт:
Милошевић Драгиша.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА „КАРАЏИЋ“
Петровац на Млави, Рударска 1
тел. 012/331-462

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: стоматолошка сестра - IV степен, 6 месеци радног искуства, лице
млађе од 30 година, замена лица по члану 45. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на на горенаведени
број телефона. Лице за контакт: Караџић Радивоје.

ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

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

Офталмолог
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.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Доктор медицине - специјалиста интерне медицине
УСЛОВИ: медицински факултет, завршена специјализација из интерне медицине; положен стручни испит за доктора медицине; пробни рад три месеца;
лиценца Лекарске коморе Србије; најмање две године радног искуства. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте интерне медицине; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту за доктора медицине; фотокопију лиценце
Лекарске коморе Србије; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију радне књижице.
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за послове здравствене неге и хоспитализованих болесника
УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит
за медицинску сестру - техничара; пробни рад три месеца. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничара и фотокопију извода из матичне књиге
рођених/венчаних.
ОСТАЛО: пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

Медицинска сестра
на одређено време

УСЛОВИ: медицинска сестра - IV степен, положен стручни испит. Уз пријаву
поднети следећу документацију: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; лекарско уверење и оверену радну књижицу. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са пратећом документацијом
могу се донети лично или слати на адресу Дома здравља Бојник. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Шеф Службе за економско - финансијске, правне, IT,
техничке послове и интерну контролу
на одређено време

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: завршен економски факултет - висока стручна спрема (VII степен), најмање 1 година искуства на рачуноводственим и
финансијским пословима. Предност: сертификат о звању овлашћеног рачуновође, познавање буџетског рачуноводства, познавање рада на рачунару
(МS Windows, МS Оffice). Документација коју кандидат треба да приложи уз
пријаву: CV, диплома траженог факултета, фотокопија радне књижице кандидата. Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом, на
одређено време у ЗУ Апотека Пожаревац.

Програмер

за рад у IT одељењу, на одређено време
УСЛОВИ: место рада: Управа Апотеке Пожаревац у Пожаревцу, Моше Пијаде
4. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и
следеће услове: завршен математички факултет - студијски програм Информатика - VII степен стручне спреме или завршен електротехнички факултет
- рачунарска техника и имформатика - VII степен стручне спреме, или Факултет организационих наука - Информациони системи и технологије - VII степен стручне спреме. Предност: поседовање возачке дозволе „Б“ категорије,
познавање и искуство у раду са оперативним системима Linux, искуство у
програмирању у неком од савремених објектно оријентисаних језика и развојних окружења/алата, познавање принципа релационих база података, познавање Интернет оријентисаних платформи и HML-а, поседовање додатних сертификата из IT области. Документација коју кандидат треба да приложи уз
пријаву: CV, једна од диплома траженог факултета (оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 04.10.2013. године. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове биће
позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору
биће објављена на сајту ЗУ Апотеке Пожаревац: www.аpotekapozarevac.cо.rs.
Особа за контакт: дипломирани правник Иван Лазаревић, број телефона:
012/523-127. Пријаву са потребном документацијом доставити лично или на
горенаведену адресу.
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ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

Лекар стоматолог специјалиста оралне хирургије

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.

на одређено време

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит, специјализација из оралне хирургије. Уз пријаву се подноси: кратка биографија и
докази о испуњености услова (у неовереним фотокопијама). Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном достављају се преко
писарнице Дома здравља „Нови Београд“, III спрат, соба бр. 3, Гоце Делчева
30, Нови Београд. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука ће бити објављена на огласној табли поред Дома здравља
на трећем спрату, Гоце Делчева 30, Нови Београд.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4
тел. 036/736-102

Специјалиста ортопедије вилица
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен специјалистички испит
и специјализација ортопедије вилице - VII/2 степен. Уз пријаву доставити:
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију потврде о положеном специјалистичком испиту и кратку биографију. Пријаве се подносе у року
од 8 дана.

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 старије од 2 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 горенаведену адресу - Одсеку за правне послове, 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 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. Непотуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Дипломирани фармацеут

за рад у Апотеци Рековац и Апотекарској станици Белушић,
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати су дужни да уз пријаву
доставе: оверену фотокопију доказа о завршеној школи, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење о способности за посао, уверење о држављанству, уверење да кандидат није под истрагом и да се против кандидата не води кривични поступак, кратку биографију са адресом и контакт телефон, за незапослене - уверење са евиденције незапослених. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас са потребним
доказима доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Оглас објављен 04.09.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: дипломирани правник, са обављеним приправничким
стажом, за рад у Одељењу за опште, правне и послове односа са
јавношћу, поништава се у целости.

Пољопривреда и ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО

АПОТЕКА ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Ратка Павловића 1
тел. 027/329-928

Директор
УСЛОВИ: на конкурс се може пријавити лице које поред општих услова
утврђених законом, испуњава и следеће услове: да је дипломирани фармацеут или дипломирани фармацеут медицинске биохемије или дипломирани
фармацеут специјалиста или доктор медицине или доктор медицине специјалиста или дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном
едукацијом из области здравственог менаџмента и да има најмање пет година
радног стажа у области здравствене заштите. Рок за подношење пријаве је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказом о
испуњености услова слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или
непосредним достављањем на писарници Апотеке Прокупље.

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

Педијатријска сестра

са положеним стручним испитом, за рад на Одељењу за
неонатологију (са пробним радом од 3 месеца)
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 педијатријског 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

Бесплатна публикација о запошљавању

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.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„ПОЉОПРИВРЕДНИК“
Ковачица, Маршала Тита 48

Директор

на период од пет година
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, пољопривредни факултет,
најмање три године радног искуства. Поред наведених посебних услова, за
директора може да буде именовано лице које није било осуђивано за кривична дела у области привреде, да није под кривичном истрагом и да није
руководио организацијама или задругама које су пословале са губитком или
су биле под стечајем. Уз пријаву доставити: биографију кандидата, оверену
фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, потврду да није био кривично осуђиван за дела из области привреде и да није под кривичном истрагом - не старије од 3 године. Пријаве се могу доставити конкурсној комисији
ЗЗ „Пољопривредник“ из Ковачице, Маршала Тита 48, у року од 15 дана од
дана објављивања. Ближе информације могу се добити на број телефона:
013/661-022, сваким радним даном, у времену од 08,00 до 14,00 часова.
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ЈП „ЗООЛОШКИ ВРТ“

19210 Бор, Др Миловановића бб

Ветеринар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, ветеринарски факултет, доктор ветерине, 1 година радног искуства, положен стручни испит. Поред наведених услова, кандидат је дужан да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду да
није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова и одговарајућа
здравствена способност која се доказује лекарским уверењем, након доношења одлуке о избору. Пријаву са доказима о испуњености услова огласа
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве поднете
без потребних доказа неће се разматрати.

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
ПД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
„ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР“ ДОО
31310 Чајетина, Карађорђева 28
тел. 031/831-151, лок. 141

Бе о г ра д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звањe доцента за ужу научну, односно
уметничку област Урбанизам и просторно планирање
на Департману за урбанизам
на одређено време од пет година
3 извршиоца

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/2010 и 93/12), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“,
бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета
(„Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12 - пречишћен текст) и
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05). Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена копија уверења
о држављанству, списак радова и остала пратећа документација) доставити
на адресу: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Булевар краља
Александра 73/II, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања.

Референт за административно - техничке послове приправник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: посебан услов: стечено средње образовање економске или
друштвене струке. Поред оверене фотокопије дипломе (уверења) о стеченом
образовању, кандидат уз пријаву треба да достави и доказе о испуњавању
општих услова за рад у државним органима: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о општој здравственој
способности, фотокопију радне књижице, доказ да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“, у року од
8 дана од дана објављивања.

Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Термотехника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен Машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други
услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 11.5. Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Бродоградња
на одређено време од 3 године

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

УСЛОВИ: завршен Машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други
услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 11.5. Статута Машинског факултета.

Услови за пријем у
радни однос

OСТАЛО: 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.

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 родоскрнављење,
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.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5) 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 става 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев
директора.
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ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“

11210 Београд - Котеж, Mилана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, савладан програм обуке за педагошког асистента; 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
родоскрнављење, 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: диплому о стеченом образовању (оригинал или оверен препис,
односно фотокопија); сертификат издат од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја о завршеној уводној обуци за педагошког асистента; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, који
не могу да буду старији од шест месеци); извод из матичне књиге рођених.
Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом подноси се приликом пријема у радни однос, а доказ који се односи
на неосуђиваност кандидата прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу
школе, а ближе информације могу се добити на број телефона: 011/2712-982.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Доцент за ужу научну област Планирање,
моделирање, експлоатација, безбедност и еколошка
заштита у железничком саобраћају и транспорту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу Факултета.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

Референт у студентској служби

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, високо образовање струковних студија првог степена. Кандидати подносе: пријаву на конкурс, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном високом
образовању струковних студија првог степена. Пријаве са прилозима подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Висока школа
струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд,
Здравка Челара 16. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се узимати у разматрање.

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

Асистент за ужу научну област Социјална политика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну Међународно - правну област
на одређено време од 3 године

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

Ваша права адреса:
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-643

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Општа и неорганска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, уписане докторске студије из научне
области за коју се бира и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом
образовању и Статута Хемијског факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова
доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

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

Редовни професор за ужу научну област Социологија
(унапређење) - предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања Социјална демографија
Ванредни професор за ужу научну област
Социологија

на одређено време од пет година (унапређење) предност имају кандидати чије је тежиште истраживања
Социокултурна антропологија

Ванредни професор за ужу научну област Општа
филозофија

на одређено време од пет година (унапређење) - предност
имају кандидати чије је тежиште Етика

Ванредни професор за ужу научну област Школска
педагогија
на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре
на одређено време од пет година (реизбор)

Ванредни професор за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре

на одређено време од пет година (избор) - предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања Модерна и
савремена уметност

Доцент за ужу научну област Општа психологија
на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Археологија
на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Класичне науке
на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Етнологија антропологија
на одређено време од пет година (реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Поред општих
услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографију са неопходним подацима
за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и осталу пратећу
документацију) доставити на наведену адресу Факултета. Контакт телефон:
011/3206-104, Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе.

http://www.nsz.gov.rs/
25.09.2013. | Број 536 |

19

Наука и образовање

ИСПРАВКА КОНКУРСА
КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Конкурс објављен 18.09.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: наставник у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Полицијско - безбедносна
монографија - полицијска топографија, и треба да стоји: наставник
у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област
Полицијско - безбедносна топографија - полицијска топографија.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

11000 Београд, Маријане Грегоран 62

Професор енглеског језика

са 20% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања, односно да поднесу: 1.
диплому филолошког факултета; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело из овог члана; 4. држављанство Републике
Србије; 5. доказ о знању српског језика. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс поднесе доказе из тач. 1, 4 и 5.

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија - област Медицина, ужа
област Радиологија
на одређено време до 1/3 - допунски рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука из области радиологије.

Предавач - област Медицина, ужа научна област
Патологија
на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука или специјализација
из области патологије или патофизиологије, искуство у настави 3 године.
ОСТАЛО: општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места.
Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног времена на одређено
време - допунски рад, потребно је да приложе и сагласност своје матичне
радне организације у којој се налази у сталном радном односу. Пријаве на
конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о држављанству
и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се разматрати.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

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

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

Наставник у свим звањима (доцент, ванредни
професор, редовни професор), за предмет:
Социологија са социологијом спорта, ужа научна
област Друштвено - хуманистичке науке у спорту и
физичком васпитању
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о
високом образовању РС и да имају завршен Филозофски факултет - одељење
за социологију. Избор наставника у звању доцента и ванредног професора
врши се за период од 5 година, а избор наставника у звању редовног професора врши се на неодређено време.

Асистент за предмет Теорија и методика борења,
ужа научна област Теорија и технологија спорта и
физичког васпитања
на период од 3 године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 72 Закона
о високом образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког
васпитања.
ОСТАЛО: рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Професор техничког и информатичког образовања
са 60% радног времена

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 образоавање 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 фоткопију 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 на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ 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 закључења 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“
11273 Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а
тел. 011/7870-077

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: опште услове за
заснивање радног односа предвиђене законом; најмање средња стручна
спрема; савладан програм обуке за послове педагошког асистента за подршку у образовању деце и ученика из осетљивих друштвених група, посебно ромске деце, који је прописан од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о стеченој
стручној спреми, доказ о савладаном програму обуке за педагошког асистента - сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
доказ о држављанству, лекарско уверење (предаје се пре закључења уговора о раду). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уколико кандидати не доставе документацију у предвиђеном року или не доставе
сва потребна документа, односно њихове пријаве буду неблаговремене или
непотпуне неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на број телефона: 011/7870-077.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/2792-218

Оглас објављен 18.09.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: помоћни кувар - 4 извршиоца, поништава се за 1 извршиоца.
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ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

Директор

за мандатни период од четири године
УСЛОВИ: потребни услови и документа уз биографију: високо образовање
сходно члану 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања - приложити оверену фотокопију дипломе; да кандидат има лиценцу за наставника, педагога или психолога - оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту - лиценци; најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - оверена фотокопија радне књижице; положен стручни испит за
директора школе - с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело Правилник о полагању испита за директора школе и
није организовало полагање испита за директора школе, пријава која не буде
садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора школе; да је психички, физички и здравствено способан
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела 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 кривична дела 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; потврда из Полицијске управе према месту пребивалишта кандидата; уверење да кандидат није под истрагом,
нити да је против њега подигнута оптужница - потврда из суда; уверење о
држављанству (оверена фотокопија). Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу научну област Генетика
и еволуција на Катедри за генетику и еволуцију у
Институту за зоологију
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну област
Физиологија и молекуларна биологија биљака на
Катедри за физиологију биљака у Институту за
ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област Биохемија
и молекуларна биологија на Катедри за биохемију и
молекуларну биологију у Институту за физиологију и
биохемију
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира;
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област Физиологија
животиња и човека на Катедри за упоредну
физиологију и екофизиологију у Институту за
физиологију и биохемију
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија; општи успех најмање осам или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације;
смисао за наставни рад; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о
високом образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о високом
образовању.
ОСТАЛО: пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и
сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Бесплатна публикација о запошљавању

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „СКАДАРЛИЈА“
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/3247-445

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“,
мења се тако што у делу УСЛОВИ треба додати: образовање из психолошких, педгошких 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 и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013); да лице зна српски језик на ком се остварује образовно - васпитни рад - доказ је
диплома о стеченом одговарајућем високом образовању на српском
језику или стеченог средњег образовања на српском језику. Рок за
пријављивање је 20 дана од дана објављивања исправке конкурса.
У осталом делу конкурс је непромењен.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „СКАДАРЛИЈА“
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/3247-445

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“,
мења се тако што уместо: наставник музичке културе, са 80% радног времена, на одређено време до повратка запослене са боловања, породиљског и одсуства ради неге детета, треба да стоји:
наставник музичке културе, са 85% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са боловања, породиљског и одсуства
ради неге детета. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2
тел. 011/7870-046

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање прописано чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника основне школе,
педагога или психолога: 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; дозвола за рад, односно положен стручни испит за наставника
или стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе; изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност; психичка, физичка и
здравствена 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; држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду да кандидат има
5 година радног искуства на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврда садржи податак о радном стажу
и пословима које је лице обављало и издаје је установа у којој кандидат
ради. Ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је
кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања - оригинал; уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, преглед
кретања у служби са биографским подацима. Школа прибавља уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Својеручно потписане пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор директора“. Информације на
број телефона: 011/7870-046.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
25.09.2013. | Број 536 |
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ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а

Професор за област Хуманистичке науке, Културно
наслеђе и туризам

са 30% радног времена, на одређено време од 01.11.2013. до
30.09.2014. године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, звање: доктор филозофских наука,
историчар уметности, објављени научни и стручни радови; да кандидат има
знање најмање једног страног језика, познавање рада на рачунару и способност за наставни рад, да испуњава и услове прописане чл. 64 и 65 Закона
о високом образовању. Поред услова и докумената предвиђених Законом о
високом образовању, кандидат је дужан да уз пријаву приложи и исправе
и друге доказе предвиђене Законом о раду за заснивање радног односа:
уверење да није осуђиван, копију личне карте, дипломе о стеченом образовању, лекарско уверење. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН”
11306 Гроцка, Булевар револуције 11
тел. 011/8501-235, 8500-375

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; 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; да кандидат поседује лиценцу,
односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да
положи испит за директора школе; 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду којом доказује да има
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; преглед кретања у служби, односно податке о пословима и задацима које је обављао кандидат, а који говоре о
стручној и организационој способности и моралним квалитетима кандидата;
уверење да није осуђиван, односно под истрагом; оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса и другим прилозима слати на адресу
школе, са назнаком: „За избор директора школе”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу научну област Економска
политика и развој - Економска географија и
организација и заштита простора у туризму
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду,
Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на
Економском факултету у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се на наведену адресу Факултета, соба бр. 139, у
року од 15 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА „РАКОВИЦА“
11090 Београд, Хасанагинице 8

Оглас објављен 24.04.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: професор економске географије, са
15% радног времена, и професор уставног и привредног права, са
40% радног времена.

Бор
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555
е-mail: оffice@tf.bor.аc.rs

Универзитетски сарадник у звању асистента за
ужу научну област Хемија, хемијска технологија и
хемијско инжењерство
на одређено време, изборни период од 3 године
4 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије за заштиту животне средине - мастер, са завршеним техничким факултетом и уписане докторске академске студије. Остали
услови утврђени су одредбом члана 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању асистента за ужу
научну област Друштвене науке
на одређено време, изборни период од 3 године

Асистент за ужу научну област Биологија развића
животиња на Катедри за динамику развића
животиња у Институту за зоологију

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер индустријског менаџмента - мастер са завршеним техничким факултетом и уписане докторске академске студије. Остали услови
утврђени су одредбом члана 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

УСЛОВИ: студент докторских студија, општи успех најмање 08,00 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације;
смисао за наставни рад; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о
високом образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о високом
образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком
и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености
услова конкурса - биографију, списак радова (радове на увид но позиву),
диплому о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврду надлежног органа о непостојању сметње
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а),
документа у оригиналу или у овереном препису и не старије од шест месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се на адресу Факултета.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

на одређено време од 3 године

Национална служба за запошљавање
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Ч ач а к
ОШ „СВЕТИ САВА“

32300 Горњи Милановац, Бошка Бухе 17

Професор географије
са 55% радног времена

Професор српског језика у својству приправника
на одређено време, са 50% радног времена

Професор музичке културе у својству приправника
на одређено време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидати
имају високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, 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 имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за запошљавање. Доказ о испуњености услова (здравствена способност за
рад са ученицима) - подноси се пре закључења уговора о раду - лекарско
уверење, да нису осуђивани 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 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 прибавља школа), држављанство Републике Србије.
Уз пријаву са биографијом кандидати прилажу: уверење о држављанству и
доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених. Пријаве са потребним
документима доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник разредне наставе - приправник
за рад у издвојеном одељењу Равна Гора

Наставник разредне наставе - приправник

на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у
издвојеном одељењу Мочиоци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању.
ОСТАЛО: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Поред
општих услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбама
чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања РС („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013), односно да је: 1) стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске струковне 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;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да 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 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; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад. Доказ о испуњености услова под тач. 1,
4 и 5 подноси се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закључења уговора о раду. Доказ под тачком 3 прибавља школа. Уз пријаву кандидат треба
да приложи: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Рок за
подношење пријава за сва радна места је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у законском року
од 8 дана од дана добијања резултата са психолошке процене способности
кандидата за рад са ученицима, сходно члану 130 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013).

ОШ „ПРЕЉИНА“

32212 Прељина, Драгана Бојовића 31
тел. 032/381-005

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

Наставник математике - приправник

за 89% радног времена, за рад у матичној школи у Катићима
и у издвојеном одељењу у Мочиоцима
2 извршиоца

Наставник енглеског језика - приправник

за 60% радног времена, за рад у матичној школи и у
издвојеним одељењима: Мочиоци, Бела Црква, Равна Гора и
Шареник

Наставник физике - приправник

за 60% радног времена, за рад у матичној школи у Катићима
и у издвојеном одељењу у Мочиоцима

Наставник музичке културе - приправник

за 50% радног времена, за рад у матичној школи у Катићима
и у издвојеном одељењу у Мочиоцима

Наставник информатике

на одређено време до 31.08.2014. године, за 40% радног
времена, за рад у Катићима и Мочиоцима

Наставник физичке културе - приправник

на одређено време, за рад у Катићима и издвојеном одељењу
Мочиоци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе - приправник
за рад у издвојеном одељењу Шареник

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању. Кандидат
треба да испуњава опште услове за заснивање радног односа предвиђене
чл. 8 ст. 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као и из ст. 4 истог закона: 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 Европским системом преноса бодова (доказ: уверење надлежне установе), да поред општих услова из
тачке 1 испуњава и посебне услове прописане чл. 2 став 1 тач. 1-6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи: 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; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по
службеној дужности); држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе.
Уз пријаву доставити: доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена
фотокопија дипломе); уверење о држављанству РС; уверење надлежне установе 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; извод из матичне књиге рођених. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
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ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

Наставник физичког васпитања

1. Наставник немачког језика

са 60% радног времена

са 56% радног времена

Наставник хемије

са 60% радног времена

32223 Заблаће
тел. 032/813-012

32205 Горња Горевница
тел. 032/880-420

2. Наставник физике

са 20% радног времена

3. Наставник математике

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Милићевци

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Миоковцима

Наставник историје

са 78% радног времена

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

4. Спремачица

за рад у издвојеном одељењу
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

са 35% радног времена

Наставник енглеског језика

са 20% радног времена, на одређено време, за рад у
издвојеном одељењу у Милићевцима и Вранићима
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве са
доказима о испуњавању услова из огласа слати на адресу школе. Кандидати су уз пријаву обавезни да доставе: оверену фотокопију дипломе, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Извод из кривичне
евиденције прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблеговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОСТАЛО: кандидати за радна места под ред. бр. 1, 2 и 3 поред општих услова
треба да испуњавају и услове према Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати за
радно место под ред. бр. 4 поред општих услова треба да имају најмање I
степен стручне спреме, основна школа. Кандидати подносе: пријаву, оверен
препис доказа о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима за наставно особље извршиће Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак. Пријаве са документима доставити на адресу школе.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уверење да нису осуђивани (извод
из казнене евиденције) - школа прибавља по службеној дужности.

ОШ „МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“

ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“

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

32210 Мрчајевци
тел. 032/800-178

Наставник српског језика
са 80% радног времена

Наставник математике

за 66% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета

Наставник српског језика

за 66% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник биологије
за 10% радног времена

Наставник разредне наставе

за рад у Вујетинцима, Остри и Доњој Горевници, на одређено
време до краја школске 2013/2014. године
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих
услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и услове
прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о
раду и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом на безусловну казну затвора. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања, поштом, са назнаком: „За конкурс“, на адресу школе.

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

Наставник музичког

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 1, 2 и 4 и чл. 120 и
121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), здравствена способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду - лекарско уверење), психичка и физичка способност за рад са
ученицима (проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши
надлежна служба за запошљавање), 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 (уверење прибавља школа),
држављанство РС. Кандидат подноси: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из чл. 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима доставити на адресу школе.

Најкраћи пут до посла

Сајмови
запошљавања
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ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

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

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у Доњој Врбави, на
одређено време у својству приправника

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у Горњој Црнући, на
одређено време у својству приправника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању. Услови
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 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 (школа прибавља по службеној дужности). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
доставити на адресу школе.

ОШ „СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“
32104 Трнава
тел. 032/385-109

Професор техничког и ТИО

са 40% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Професор физике

са 10% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Професор биологије

са 10% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Професор грађанског васпитања

са 5% радног времена, до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве са
доказима о испуњености услова из конкурса достављају се на адресу школе.
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: оверену копију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „СВЕТИ САВА“

32000 Чачак, Драгише Мишовића 245
тел. 032/366-094

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. У радни
однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако
има: 1. одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 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 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; 4. држављанство РС. Услови
из тач. 1 и 2 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву
на конкурс, а из тачке 2 при закључењу уговора о раду. Доказ из тачке 3
прибавља школа. Уз кратку биографију подноси се и извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на број телефона: 032/366-094.

ОШ „БОЖО ТОМИЋ“
32205 Пријевор, Трбушани
тел. 032/883-311

Професор разредне наставе

на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у Рошцима,
до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Професор немачког језика - приправник

са 22% радног времена, на одређено време, за рад у
издвојеном одељењу у Рошцима, до 31.08.2014. године

Професор математике

са 89% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Рошцима

Професор српског језика

са 94% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Рошцима

Професор физичке културе - приправник

са 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Професор/наставник ликовне културе - приправник
са 50% радног времена, на одређено време до 31.08.2014.
године

Професор биологије

са 20% радног времена, на одређено време, за рад у
издвојеном одељењу у Рошцима, до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава следеће услове: да је пунолетан (извод из
матичне књиге рођених), да је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству), да има прописану стручну спрему (оверена копија дипломе/
уверења о завршеној школи), да 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 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, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Посебна напомена: доказ о пунолетству,
одговарајућем образовању и о држављанству Републике Србије подноси се
уз пријаву на конкурс; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима подноси се до закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Ближе информације могу се добити код секретара школе. Пријаве са потпуним документима слати на адресу школе.
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ОШ „ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ“

ОШ „ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ“
32213 Бресница
тел. 032/804-107

32213 Бресница
тел. 032/804-107

Наставник хемије

Наставник географије
са 5% радног времена

за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат
испуњава услове сагласно чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство РС, 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 3 месеца, 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. Уз пријаву доставити: захтев (пријава) за
пријем у радни однос са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) и извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

Наставник биологије

Национална служба
за запошљавање

ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“
32224 Слатина
тел. 032/826-654

Професор биологије

за 10% радног времена

Професор историје

за 30% радног времена

за 40% радног времена

Наставник историје

за 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат
испуњава услове сагласно чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, држављанство РС, психичка, физичка и здравствена 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
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву доставити: захтев (пријаву) за
пријем у радни однос са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) и извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

К ики н д а
СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА

Професор немачког језика

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

Професор енглеског језика

са 30% радног ангажовања (6 часова недељно)

за 44% радног времена

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, за
10% радног времена

Професор српског језика
Професор српског језика
за 90% радног времена

Професор географије
за 25% радног времена

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

Библиотекар

за 11% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе о стручној
спреми (кандидати треба да испуњавају услове према Правилнику о врсти
и степену стручне спреме), извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, као и лекарско уверење. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу
школе или лично код секретара. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Наставник руског језика

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у наведеном занимању (доказ - уверење о стеченом одговарајућем образовању); уверење
о држављанству РС; уверење 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 (за изабраног кандидата Установа ће
прибавити уверење о некажњавању); уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - прилаже изабрани кандидат,
а пре потписивања уговора о раду и да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад. Пријаве на конкурс доставити на горенаведену адресу
школе, препорученом пошиљком. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

САЈМОВ
ЗАПОШЉАВ

НАЈКРАЋИ
ДО ПОС

ОШ „МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“
23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовањем у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) за наставника у основној школи, за педагога и психолога; држављанство Републике Србије; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; познавање српског језика као језика на ком се изводи настава; положен стручни испит за наставника, васпитача или стручног
сарадника; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
и неосуђиваност 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 кривич-
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ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат је дужан да пријаву на конкурс својеручно потпише и
уз њу поднесе: оверен препис дипломе/уверења о стеченом високом образовању за наставника или стручног сарадника основне школе; оверен препис
дозволе за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора); оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; доказ о најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда са описом послова које је кандидат обављао у установама образовања
и васпитања); доказ о познавању српског језика као језика на ком се изводи настава (диплома или уверење о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе); радну и животну биографију - својеручно потписане; оквирни план рада за време мандата - својеручно потписан; доказе о поседовању организационих способности (факултативно) и оверену фотокопију дозволе за рад (положеног стручног испита или
испита за лиценцу наставника или стручног сарадника). Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима издаје надлежна служба Медицине рада и тражиће се од изабраног
кандидата, а уверење 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 - школа ће тражити по службеној
дужности од надлежне полицијске управе. Пријаве се подносе у затвореној
коверти на адресу школе непосредно или поштом препоручено. На коверти
са документацијом потребно је ставити назнаку: „За конкурс”. Документација
се прилаже у овереним фотокопијама и не враћа се по окончању конкурса.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене,
неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. За све информације о
конкурсу лице за контакт је секретар школе, на број телефона: 0230/65-209.

К о с о в с к а Мит р о в иц а
ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“
38207 Доња Гуштерица
тел. 038/86-321

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - мастер.

Професор руског језика
за 10 часова норме

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити сва потребна документа предвиђена законом: диплому или сведочанство о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, држављанство (не старије од 6 месеци) и уверење да кандидат
није осуђиван. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуна документација неће се разматрати.

ОШ „22. ДЕЦЕМБАР“
Рестелица - Гора
38426 Крушево

Професор музичке културе
за 11 часова недељно

Професор ликовне културе
за 11 часова недељно

Професор руског језика
за 16 часова недељно

Професор физичког васпитања
за 18 часова недељно

Професор енглеског језика
за 18 часова недељно

Професор историје
за 16 часова недељно

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: за сва радна места предвиђена је одговарајућа стручна спрема VII/1 степен у наведеном занимању. Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Потребна документа слати на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Чика Јовина бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

Наставник у звањe ванредног професора за ужу
научну област Педијатрија
на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Болести зуба
на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Педијатрија
на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област Пародонтологија и
орална медицина
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Дечја и превентивна
стоматологија
на одређено време од 36 месеци

ОШ „9. МАЈ“

Асистент за ужу научну област Хирургија

Професор биологије

Сарадник у настави за ужу научну област
Гинекологија

Рапча
38420 Драгаш - Гора

за 8 часова недељно

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора
да испуњава и услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом слати
на горенаведену адресу. Некомплетна документа неће се разматрати.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 36 месеци

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: за наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице које
има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност за
наставни рад. У звање доцента може бити изабрано лице које има научни
назив доктора наука и има научне и стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима са рецензијама. У звање ванредног професора
може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука, више научних
радова од значаја за развој науке објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студију и сл.), односно руковођење и учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област и више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима. За асистенте: у звање асистента бира се студент докторских студија или кандидат који има академски назив магистра наука и који је прет-
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ходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који показују смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу на клиничким
предметима, високошколска установа бира у звање асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. За сараднике у настави: у звање сарадника у настави на студијама првoг степена бира се студент
дипломских академских или специјалистичких студија који је студијe првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. Ови услови
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ОШ „РАДОШ ТОШИЋ“
38334 Осојане, Осојане бб
тел. 063/8640-493

Спремачица

за рад у матичној школи

За рад у издвојеном одељењу у Видању:
Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник српског језика
са 13 часова норме

Наставник руског језика
са 6 часова норме

Наставник енглеског језика
са 6 часова норме

Наставник историје
са 5 часова норме

Наставник географије
са 5 часова норме

Наставник музичке културе
са 4 часа норме

76/2005 и 44/2010) и Статутом Филозофског факултета. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница, уверење
о држављанству Републике Србије), подносе се на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити и на бројеве телефона: 028/425-473 и
425-475.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
Драгаш

Објављује конкурс за школску 2013/2014. годину:

Наставник енглеског језика

са 8 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у
Љубовишту и Кукуљану

Наставник енглеског језика

са 16 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у
Љубовишту, Кукуљану, Радеши и Лештану

Наставник немачког језика

са 8 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у
Љубовишту и Кукуљану

Наставник историје

са 7 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у
Љубовишту и Кукуљану

Наставник географије

са 7 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у
Љубовишту и Кукуљану

Наставник музичке културе

са 5 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у
Љубовишту и Кукуљану

Наставник физичког васпитања

Наставник математике

са 8 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у
Љубовишту и Кукуљану

Наставник физике

са 5 часова недељно, за рад у истуреном одељењу у
Љубовишту и Кукуљану

са 12 часова норме
са 4 часа норме

Наставник ликовне културе

Наставник хемије

Наставник разредне наставе

са 2 часа норме

за рад у Радеши
2 извршиоца

Наставник техничко - информатичког образовања
са 6 часова норме

Наставник разредне наставе

Наставник информатике

Секретар

са 3 часа норме

УСЛОВИ: кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену копију дипломе,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс и доказе о испуњености услова слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475
Објављује конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа:

Студијски програм за социологију
Научна област Социолошке науке
Наставник - ванредни професор за ужу научну област
Социологија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 64 и
65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.
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за рад у Љубовишту

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет. Пријаву на конкурс са кратком биографијом и документима о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања.
Некомплетна и неблаговремена документација неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
38208 Лепина

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник хемије

са 4 часа, на одређено време до повратка радника са
функције (у складу са чл. 59 став 14 ЗОСОВ)
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом,
држављанство РС, 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
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човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Пријаве слати на адресу школе.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Конкурсну документацију доставити и у електронској форми. Рок за
пријаву је 15 дана.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА
Лапље Село

Економско - трговинска школа Лапље Село
Професор математике

до повратка раднице са породиљског одсуства, за школску
2013/2014. годину

Професор математике

са 5 часова, за школску 2013/2014. годину

Професор физике

са 4 часа, за школску 2013/2014. годину

Професор екологије и биологије

са 7 часова, до повратка раднице са породиљског одсуства,
за школску 2013/2014. годину

Економско - трговинска школа, делатност ван
седишта - Племетина
Професор српског језика и књижевности

са 12 часова, до повратка раднице са породиљског одсуства,
за школску 2013/2014. годину

Професор групе правних предмета

са 4 часа, за школску 2013/2014. годину
УСЛОВИ: право учешћа имају сва лица која испуњавају услове из чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву приложити: оверен препис (фотокопију) дипломе, уверење о
држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или
доставити лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К ра г у ј е в а ц

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

34000 Крагујевац, Краља Милана IV бр. 14
тел. 034/6170-602

Спремачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има основно образовање и васпитање; да има психичку, физичку и здравствену способност;
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; да је држављанин Републике Србије и да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи следеће доказе: оверену копију сведочанства о завршеној основној
школи; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци и извод из матичне
књиге рођених. Пријаве слати на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Аналитичка хемија у
Институту за хемију факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области хемијских наука.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Доцент за ужу научну област Неорганска хемија у
Институту за хемију факултета

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области хемијских наука.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена специјализација.

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Оториноларингологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну област Протетика
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

на одређено време 5 година

ОСТАЛО: кандидати који конкуришу, поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну област Болести
зуба и ендодонција

НСЗ Позивни центар

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

0800 300 301
(позив је бесплатан)

на одређено време 1 година

Бесплатна публикација о запошљавању
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КУЛТУРНО - ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
„СТЕФАН НЕМАЊА“
34220 Лапово, Његошева 33
тел. 034/853-933

Руководилац финансијско - књиговодствених
послова
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, економске струке; поседовање
возачке дозволе „Б“ категорије; оспособљеност за рад на рачунару - РИНО
програм и знање енглеског језика - средњи ниво, предвиђен рад у сменама. Радну биографију доставити поштом на горенаведену адресу или лично,
најкасније до 02.10.2013. године, до 12,00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАДА НАУМОВИЋ“
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/331-094

Педагошки асистент

на одређено време у радној 2013/2014. години
УСЛОВИ: послове педагошког асистента може обављати лице које има
средње образовање са познавањем ромског језика или је положило испит
из тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи у складу са законом. Уз пријаву на оглас приложити следеће доказе: уверење о
држављанству; уверење да се не води истрага; диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених и доказ о завршеном програму обуке
за педагошког асистента. Пријаве са наведеном документацијом доставити
лично или поштом, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

К ра љ е в о
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36340 Конарево
тел. 036/821-992

Наставник физике

за рад у Богутовцу, са 20% радног времена

Наставник немачког језика

за рад у Конареву и Богутовцу, са 67% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњавају и
посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање - одговарајућу врсту и степен
стручне спреме предвиђен Законом и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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 РС. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс поднети и одговарајућу документацију којом се доказује да испуњавају услове
предвиђене Законом и Правилником, као и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи; уверење о
држављанству; уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи; извод из матичне
књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној
дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”

36343 Студеница
тел. 036/5436-450
e-mail: оs.stefannemanja@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

Библиотекар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12), оригинал
или оверена фотокопија дипломе - не старије од 6 месеци; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља само изабрани кандидат); 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 (доказ прибавља школа по службеној
дужности); држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија - не старија од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним
документима слати на адресу школе. Сва обавештења могу се добити на број
телефона: 036/5436-450.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО
И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Механика деформабилног тела и отпорност
конструкција
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистратура из научне области за коју се врши избор и прихваћена
тема докторске дисертације или студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Поред
општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове
предвиђене Законом о високом образовању, актима Универзитета у Крагујевцу и актима Факултета у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, доказ о испуњавању услова
конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, одлуку
о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајуће доказе надлежних
органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 3 Закона о високом
образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак
научних и стручних радова, као и саме радове и све остале доказе од значаја
за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на
горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ОШ „МЛАДОСТ“

36217 Врњци, Железничка 26

Секретар

на одређено време, са 50% радног времена, до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године; психичка, физичка и здравствена
способност 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, 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 уз пријаву треба да достави: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених и оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми. Доказ о испуњености услова у погледу физичке, психичке и
здравствене способности прибавља се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање,
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применом стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности за наведена
кривична дела - прибавља школа. Рок за подношење пријава са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач

7 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на основним студијама у трајању од четири године;
на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да зна језик на ком се изводи образовно - васпитни рад.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач; више образовање, односно високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије) на којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста
- васпитач; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да зна језик на ком се изводи образовно - васпитни рад.

Радник у кухињи
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа или угоститељско - туристичка школа, II степен, смер конобар или кувар.

Спремач - хигијеничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа - НК радник.

КВ кувар
УСЛОВИ: завршена школа за КВ раднике - III степен, КВ кувар или угоститељско - туристичка школа - IV степен, смер кувар.

Спремач - хигијеничар

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа - НК радник.
ОСТАЛО: да кандидат поседује здравствену способност - што се докаазује
здравственим уверењем приликом заснивања радног односа; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; извод из казнене евиденције прибавља Установа по службеној дужности; уз захтев доставити: оверен препис
дипломе - фотокопију, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и
извод из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ”
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

Секретар

са 50% радног времена, до повратка одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (диплома, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење
о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена

Бесплатна публикација о запошљавању

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 (уверење прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности);
потребна стручна спрема одређује се у складу са чл. 68 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања: послове секретара може да обавља
дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године.
Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. Сва обавештења могу се добити на број телефона: 036/631-825.

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

Школски психолог

на одређено време до повратка запослене са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 8 став 4 и
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству не старије од 6 месеци, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, доказ о испуњености услова из
члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама ситема образовања и васпитања
- за извођење наставе на српском језику.

Крушевац
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Наставник немачког језика

са 89% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Риђевштици

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Риђевштици
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Поред одговарајућег образовања, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за 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. Уз пријаву кандидат треба да достави:
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ се доставља пре закључења уговора о раду), уверење о неосуђиваности прибавља школа, доказ да зна језик на ком се остварује образовно
- васпитни рад, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
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ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике, дипл. математичар.

Наставник математике
за 72% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипл. математичар; наставници поред наведене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога; дипл. дефектолог са
савладаним програмом методике наставе математика; дипл. дефектолог са
завршеном вишом педагошком школом, група математика.

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: дипл. дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе српског језика; професор, односно дипл. филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипл. филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика; дипл. филололог за
српски језик и књижевност; дипл. филолог српског језика са јужнословенским
језицима; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;
професор јужнословенске књижевности и српског језика; професор јужнословенске књижевности са страним језиком; професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу; наставници поред наведене стручне спреме
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога.

Наставник за предмет познавање материјала у
подручју рада текстилство и кожарство
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер технологије текстила; дипл. инжењер технологије; дипл. инжењер за текстилно инжењерство; дипл. инжењер технологије - одсек текстилно инжењерство; дипл. инжењер текстилно - машинске
струке; дипл. инжењер за текстилно инжењерство текстилно - машинске
струке; дипл. текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;
дипл. инжењер текстилне технологије, смерови механичко - текстилни или
хемијско - текстилни; дилпл. инжењер текстилног инжињерства - информатичке струке; наставници поред наведене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога; дипл. дефектолог за методику наставе за предмете у подручју
рада текстилство и кожарство.

Наставник за предмет текстилна влакна у подручју
рада текстилство и кожарство
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер технологије текстила; дипл. инжењер технолог
- одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипл. инжењер; дипл.
инжењер технологије - одсек текстилно инжењерство; дипл. инжењер
текстилно - машинске струке; дипл. инжењер за текстилно инжењерство
текстилно - машинске струке; дипл. инжењер за текстилно инжењерство
текстилно - машинске струке; дипл. текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипл. инжењер текстилне технологије смерови
механичко - текстилни или хемијско - текстилни; дипл. инжењер текстилног
инжењерства - информатичке струке; наставници поред наведене стручне
спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога; дипл. дефектолог за методику наставе за
предмете у подручју рада текстилство и кожарство.

Наставник за предмет техничко цртање са
машинским елементима у подручју рада машинство и
обрада метала
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер машинства; професор машинства; дипл. педагог
општетехничког образовања. Наставници поред наведене стручне спреме
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога; дипл. дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала.

Наставник за предмет материјали и обрада метала у
подручју рада машинство и обрада метала
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер машинства; професор машинства; дипл. инжењер
технологије - група неорганско - технолошка; дипл. инжењер металургије;
наставници поред наведене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога;
дипл. дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала.
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Наставник за предмет практична настава у подручју
рада машинство и обрада метала
за 70% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипл. инжењер машинства; професор машинства; инжењер машинства; дипл. педагог општег образовања; виши стручни радник металске
струке; наставник практичне наставе металске струке; наставник општетехничког образовања; бравар са положеним специјалистичким испитом; аутолимар са положеним специјалистичким испитом; наставници поред наведене
стручне спреме морају имати стечено и најмање средње образовање за одговарајући образовни профил, наставници практичне наставе поред наведене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога; дипл. дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике машинства и обрада метала.

Наставник за предмет технологија рада у подручју
рада машинство и обрада метала
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер машинства; професор машинства; инжењер машинства; дипл. педагог општег образовања. Наставници поред наведене стручне
спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога; дипл. дефектолог за методику наставе за
предмете у подручју рада машинство и обрада метала.

Наставник за предмет основе машинства
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер машинства; професор машинства. Наставници поред
наведене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипл. дефектолог
за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала.

Наставник за предмет основне технике рада
за 48% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инж. пољопривреде - сви смерови; дипл. инж. машинства;
дипл. технологије - сви одсеци; дипл. инж. шумарства; дипл. грађевински
инжењер; дипл. инж. архитектуре. Наставници поред наведене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога; дипл. дефектолог - олигофренолог.

Наставник енглеског језика
за 80% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; наставници поред наведене стручне спреме морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност.

Наставник разредне наставе

за рад са ученицима лако ментално ометеним у развоју
УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог.

Наставник разредне наставе

за рад са ученицима лако ментално ометеним у развоју, на
одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог.

Наставник у продуженом боравку

за рад са ученицима лако ментално ометеним у развоју, на
одређено време
УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог.
ОСТАЛО: кандидат треба да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дициплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања у складу са чл. 8 ст. 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), 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 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица, 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 на конкурс кандидат
је дужан да достави доказе о испуњавању услова конкурса за радно место за
које конкурише: доказ о одговарајућем образовању према условима из текста
конкурса за свако радно место појединачно и према условима за сва радна
места и доказ о држављанству РС. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
- подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ДОПУНА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАХУЉИЦЕ“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел. 037/826-527

Оглас објављен 18.09.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: васпитач - приправник, на одређено време на годину
дана, допуњује се у делу који се односи на број извршилаца, и треба
да стоји: 3 извршиоца.

Ле с к о в а ц
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац

са ученицима; да кандидати нису осуђивани 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. Пријаве са доказима о испуњеним
условима огласа (оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о физичкој и здравственој способности за рад са децом), слати на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Наставник математике

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 10
тел. 015/471-923, 471-167

Наставник техничког образовања

на период од 4 године

са 77% радног времена, за рад у Губеревцу
са 50% радног времена, за рад у Губеревцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10, 11/2012 и 15/2013); 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
продици, 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; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже:
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету; извод из матичне књиге рођених. Пријаве на оглас са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на број телефона: 016/788-442.

Л о з н иц а
СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
15320 Љубовија, Дринска бб
тел. 015/661-773

Професор српског језика

са 55% радног времена, на одређено време, а најдуже до
31.08.2014. године

Професор уставног и привредног права

са 20% радног времена, на одређено време, а најдуже до
31.08.2014. године

Професор економске групе предмета

са 90% радног времена, на одређено време

Професор психологије

са 20% радног времена, на одређено време, а најдуже до
31.08.2014. године

Професор историје

са 10% радног времена, на одређено време, а најдуже до
31.08.2014. године

Професор рачунарства и информатике

са 20% радног времена, на одређено време, а најдуже до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме одговарајућег смера, у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
гимназији („Просветни службени гласник РС“, бр. 5/90...9/13) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним школама („Просветни службени гласник РС“, бр. 5/91...9/13); држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца или положен стручни испит);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, нити за остала кривична дела прописана законом;
непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом,
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ да кандидат зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад (доказ о знању српског језика); оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања;
радну биографију; оквирни план рада за време мандата. Пријаве доставити
на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања, поштом (препоручено) или у просторије школе, сваког радног дана до 13,00 часова, са назнаком: „За јавни конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Ни ш
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ОМЛАДИНЕ
18000 Ниш, Божидарчева 37
тел. 018/243-619

Конкурс објављен 04.09.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ОМЛАДИНЕ
18000 Ниш, Божидарчева 37
тел. 018/243-619

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именован 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
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука и најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат
је у обавези да уз пријаву на конкурс достави: радну биографију; програм
рада за мандатни период од четири године; оверену фотокопију дипломе;
уверење о држављанству; уверење да није осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Заводу; уверење о здравственој способности и
потврду о радном искуству у струци. Докази о испуњености услова конкурса
не могу бити старији од 6 месеци. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс се подносе
Заводу за васпитање омладине у Нишу, Божидарчева 37.
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ОШ „Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ“
18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30

Наставник ликовне културе

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: дипломирани слилкар, академски сликар, академски графичар, академски вајар, дипломирани сликар, дипломирани графичар, дипломирани
вајар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани уметник нових ликовних медија, дипломирани уметник фотографије, дипломирани сликар, 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, мастер примењени уметник, мастер конзерватор рестауратор, мастер дизајнер, лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним
факултетом примењених уметности и дизајна, које је стекло високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву доставити у овереној фотокопији: диплому; личну карту;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: завршена средња школа и програм обуке за педагошке асистенте (уводни модул); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности);
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистента, уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Проверу психофизичких
способности кандидата који испуњавају све услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у
ужи избор извршиће Национална служба за запошљавање у Нишу, применом
стандардизованих поступака. Уверење о здравственој способности доставља
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18000 Ниш, Београдска 2

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: завршена средња школа и уводна обука за педагошког асистента;
познавање ромског језика; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности);
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно
- васпитни рад. Уз пријаву доставити: биографске податке; диплому (у њеном
недостатку уверење) о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
извод из матичне књиге рођених (венчаних за удате, оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству; извод из евиденције незапослених лица (уколико кандидат није у радном односу); сертификат о завршеној
уводној обуци за педагошког асистента; потврду о познавању ромског језика.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Обука за активно
тражење посла
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Нови Са д
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Конкурс објављен 18.09.2013. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: ванредни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Математика, и треба да стоји:
доцент или ванредни професор за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Математика; и за радно место: ванредни или редовни професор за ужу стручну, уметничку, односно научну област
Инжењерство заштите животне средине, и треба да стоји: ванредни
или редовни професор за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Инжењерство заштите животне средине, са 10% радног времена. Остали део конкурса је непромењен. Исправка конкурса биће
отворена 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Објављује конкурс за избор у звање и на радно место за следеће
уже научне области:

1. Наставник за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Хигијена
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање редовног професора за
ужу научну област Хирургија (Дечја хирургија)
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Стоматологија са
максилофацијалном хирургијом
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

4. Наставник за избор у звање редовног професора
за ужу научну област Стоматологија (Болести зуба и
ендодонција)
радно време краће од пуног (39 сати на Факултету)

5. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна медицина
(Хематологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

6. Наставник за избор у звање ванредног професора
за ужу научну област Педијатрија (Патологија
одојчета и малог детета)
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

7. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна медицина
(Кардиологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

8. Наставник за избор у звање ванредног професора
за ужу научну област Радиологија
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

9. Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Интерна медицина (Нефрологија и клиничка
имунологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

10. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Интерна медицина (Пулмологија)

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
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11. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија (Васкуларна хирургија)

26. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Ургентна медицина

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

12. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија (Абдоминална и ендокрина
хирургија)

27. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Хумана генетика

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

13. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Микробиологија са паразитологијом и
имунологијом
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

14. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Радиологија

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

15. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хигијена

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

16. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Патологија

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

17. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Стоматологија (Стоматолошка
протетика)

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(39 сати на Факултету)

18. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Фармација (Фармацеутска
технологија)
на одређено време 5 година, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

19. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Фармација (Хемија)
на одређено време 5 година, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

20. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Патолошка физиологија

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

21. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Хистологија и ембриологија
на одређено време 3 године, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

22. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Хирургија (Васкуларна хирургија)

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

23. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Патологија

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

24. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Епидемиологија

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

25. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Микробиологија са паразитологијом и
имунологијом
на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
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на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

28. Сарадник у настави за ужу научну област
Патологија

на одређено време 1 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

29. Сарадник у настави за ужу научну област
Микробиологија са паразитологијом и имунологијом
на одређено време 1 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

30. Сарадник у настави за ужу научну област
Медицинска рехабилитација

на одређено време 1 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
УСЛОВИ: за радна места под бр. 1-2: VIII степен стручне спреме, завршен
Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 3-4: VIII степен стручне спреме, завршен
Медицински факултет (Одсек за стоматологију) или Стоматолошки факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 5-8: VIII степен стручне спреме, завршен
Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 9-16: VIII степен стручне спреме, завршен
Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 17: VIII степен стручне спреме, завршен
Медицински факултет (Одсек за стоматологију) или Стоматолошки факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 18-19: VIII степен стручне спреме, завршен Медицински факултет (Одсек фармација) или Фармацеутски факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 20-26: VII степен стручне спреме, завршен
Медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радно место под бр. 27: VII степен стручне спреме, завршен Биолошки факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: за радна места под бр. 28-30: студент мастер академских или специјалистичких студија или кандидат са завршеним интегрисаним академским
студијама медицине који је студије првог степена, односно интегрисане академске студије медицине завршио са укупном просечном оценом најмање
осам, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете
подносе доказ да су у радном односу у здравственој установи која је наставна
база Факултета.
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, за
клиничке предмете доказ о радном односу у здравственој установи која је
наставна база Медицинског факултета, списак радова и публикација, оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању,
доказе о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности).
Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем.
Пријаве са документацијом подносе се писарници Медицинског факултета у
Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
21000 Нови Сад, Сувоборска 6
тел. 021/6545-811
е-mail: info@dositejоbradovicns.еdu.rs

Наставник хигијене са здравственим васпитањем
за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста хигијене.

Наставник медицинске биохемије

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста клиничке биохемије.

Наставник микробиологије са епидемиологијом
за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста микробиологије и паразитологије;
доктор медицине - специјалиста епидемиолог.

Наставник интерне медицине са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста интерне медицине.

Наставник инфектологије са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста инфектологије.

Наставник неуропсихијатрије са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста неуропсихијатрије; доктор медицине - специјалиста неурологије; доктор медицине - специјалиста психијатрије.

Наставник хирургије са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину

Наставник патологије

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за патолошку анатомију.

Наставник здравствене заштите са првом помоћи
за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за социјалну медицину.

Наставник педијатрије са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста педијатар.

Наставник козметологије и естетске неге

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - специјалиста козметолог (теорија) - вежбе код предмета естетска нега - виши естетичар - козметичар.

Наставник дерматологије са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за дерматовенерологију.

Наставник дечије хирургије са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста дечије хирургије.

Наставник дечије неуропсихијатрије са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за неуропсихијатрију.

Наставник естетске хирургије са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за пластичну и реконструктивну
хирургију.

Наставник инфектологије са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста инфектологије.
ОСТАЛО: пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати поштом
или донети лично на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“, најкасније
до 01.10.2013. године.

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста опште хирургије.

Наставник гинекологије и акушерства са негом

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста гинекологије и акушерства.

Наставник здравствене неге и рехабилитације и
физикалне медицине
за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник фармакологије

за 5% радног времена, на одређено време за школску
2013/2014. годину
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЉУБА СТАНКОВИЋ“
21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб
тел. 021/870-394

Педагошки асистент

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: стечено средње образовање, да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, положен уводни модул обуке за педагошког асистента, да познаје ромски језик, да познаје рад на рачунару. Уз пријаву на конкурс (са биографијом/CV), кандидат треба да приложи: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извод или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, доказ
о познавању рада на рачунару, доказ о положеном уводном модулу обуке за
педагошког асистента - оверена фотокопија. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве и доказе о испуњености услова
из конкурса доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.
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АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7
тел. 021/422-176, 422-177/лок. 7

Сарадник за међународну сарадњу, организацију и
продукцију уметничке делатности
Опис послова: обавља стручне и административне послове везане за међународну сарадњу, уметничку делатност студената, наставника и сарадника
Академије; обавља послове припреме и реализације међународних пројеката
финансираних средствима ЕУ и других међународних фондација и организација; обавља послове припреме, организације и реализације укупне уметничке делатности и промоције Академије; припрема и реализује контакте са
потенцијалним донаторима и спонзорима, домаћим и иностраним струковним
организацијама, домаћом и иностраном културном јавношћу; води евиденцију о реализацији програма уметничке делатности Академије; обавља и друге послове по налогу декана и секретара.
УСЛОВИ: висока школска спрема - факултет/академија уметности, одлично
знање енглеског језика, активно знање још најмање једног светског језика,
активно познавање примене компјутера у пословном окружењу, радно искуство у трајању најмање годину дана, пробни рад од 90 дана. Уз пријаву на
оглас кандидати прилажу: биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама, фотокопију личне карте или очитану личну карту, уверење
о некажњавању, уверење о држављанству, доказ о познавању енглеског
језика, доказ о радном искуству. Пријаве са одговарајућом документацијом
доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО - ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222

Асистент за ужу научну област Кривичноправних
наука
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, уписане докторске студије из одговарајуће области и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању и Статутом Факултета и способност за наставни рад. Пријаве са
потребном документацијом подносе се Факултету.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Предавач за ужу стручну област Примењена
технологија
за 30% радног времена, на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о
високом образовању (члан 64 Закона), кандидати морају да испуне и посебне
услове предвиђене Статутом и Општим актима школе.

Асистент за ужу стручну област Медији
за 30% радног времена, на одређено време
од 3 године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о
високом образовању (члан 72 Закона), кандидати морају да испуне и посебне
услове предвиђене Статутом и Општим актима школе.
ОСТАЛО: пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „15. ОКТОБАР“

21469 Пивнице, Маршала Тита 99
тел. 021/756-578

Наставник историје

за 80% норме часова, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат уз пријаву доставља: уверење о
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држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и
уверење о познавању словачког језика (завршено средње, више или високо образовање на словачком језику или положен испит из словачког језика
по програму одговарајуће високошколске установе). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом доставља
се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе или предати лично, сваког радног дана, у
времену од 07,00 до 14,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

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

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну
област Енергетска електроника, машине и погони
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке струке, мастер
из области електротехнике и рачунарства, искуство у извођењу наставе
на основним академским студијама у области електротехнике, искуство у
сарадњи са привредом кроз учешће у реализацији стручних пројеката и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Рачунарска графика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарство,
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, уписане мастер студије из анимације у инжењерству и услови прописани чланом 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.

П а н че в о
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26230 Омољица, Светог Саве 3

Васпитач
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговорајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) које је стекао
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је
уређивао 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; одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следеће доказе: доказ
о поседовању одговарајуће стручне спреме (оверена фотокопија дипломе),
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ да нису осуђивани 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 за законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ да изабрани кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању по службеној дужности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору васпитача, директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О датуму и месту провере, изабрани
кандидати биће обавештени по истеку рока за подношење пријава. Пријаве
са кратком биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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Пи р о т

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ

Наставник математике

18300 Пирот, Таковска 24

Помоћни радник
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 13 Закона о раду и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији радних места у Економској школи у Пироту; завршена основна школа.
Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, да имају одговарајућу здравствену способност, лекарско уверење, да
су држављани Републике Србије, уверење да нису осуђивани, да се не налазе
под истрагом. Пријаве се подносе лично у секретаријату школе или на адресу
школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пож аревац
ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12304 Рановац

Наставник хемије

са 20% радног времена

Наставник математике
са 90% радног времена

за 15% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке
струковне студије) - VII степен.

Наставник физике

за 10% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке
струковне студије) - VII степен.

Наставник грађанског васпитања

на одређено време, за 50% радног времена, до краја
школске 2013/2014. године, односно до престанка функције
помоћника директора
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке
струковне студије) - VII степен.

Наставник електро групе предмета

на одређено време, за 50% радног времена, до краја
школске 2013/2014. године, односно до престанка функције
помоћника директора

Наставник српског језика

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке
струковне студије) - VII степен, одговарајући технички факултет.

Наставник физике

Наставник рачунарства и иформатике и стручних
предмета у подручју рада машинство и обрада метала

са 95% радног времена
са 30% радног времена

Наставник руског језика
са 22% радног времена

Наставник немачког језика
са 22% радног времена

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник грађанског васпитања
са 17% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, да има одговарајућу 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
родоскрнављење, 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. Кандидат треба да поред општих услова испуњава и посебне услове
прописане одредбама чл. 122 до 123 Закона о основама система образовања
и васпитања. Поред пријаве на конкурс доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. Остали
докази подносе се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, а најдуже до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке
струковне студије) - VII степен, одговарајући технички факултет.
ОСТАЛО: услови у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву доставити
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима - што се доказује пре закључења
уговора о раду, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (доказ о испуњавању услова прибавља школа);
за наставника грађанског васпитања потребно је доставити доказ о похађању
једног или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања;
Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи
су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или специјалистички курс за
наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи,
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Наука и образовање

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

12305 Мелница

12221 Мајиловац

Финансијско - рачуноводствени радник

Наставник математике

за 50% радног времена

са 80% радног времена (16 часова)

УСЛОВИ: поседовање средње стручне спреме (са завршеном гимназијом
или средњом школом економског смера); доказ о држављанству Републике Србије (докази се подносе уз пријаву на конкурс), лекарско уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима - подноси се пре закључивања уговора о раду; доказ да лице 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 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 школа. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове према Закону о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013)
и остале опште услове предвиђене Законом о раду, да испуњава услове из
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да је држављанин РС, 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 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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
образовно - васпитни рад. Уз пријаву - молбу кандидат доставља: доказ да
има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци) и уверење да се против кандидата не води судски
поступак за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци). Документа се
подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење подноси
се непосредно пре закључења уговора о раду у складу са чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190
www.оskrepoljin.еdu.rs

Наставник руског језика
за 66,66% радног времена

Наставник математике

за 33,33% радног времена

Наставник српског језика
за 44,44% радног времена

Наставник ликовне културе

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

за 40% радног времена

12221 Мајиловац

Наставник физичког васпитања

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: услови у складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и документа која се подносе уз пријаву: школска спрема у складу са чл. 8 ст. 2 Закона и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, 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 - копија дипломе и додатка дипломи (за завршене мастер студије), уверење о дипломирању (ако није издата
диплома); копија уверења о положеном испиту за лиценцу (раније - стручном
испиту) - ако је кандидат положио испит; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима - тестирање кандидата у ужем избору у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад наставника
са ученицима организује школа код Националне службе за запошљавање,
пре закључења уговора о раду, општа здравствена способност - лекарско
уверење подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду;
да лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - доказ прибавља школа за изабраног кандидата;
држављанство Републике Србије - фотокопију уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених; да лице није под истрагом - копија уверења основног суда места пребивалишта - не старије од 7 дана у односу на
дан подношења пријаве; да лице зна језик на ком се остварује образовно
- васпитни рад - диплома о стеченом одговарајућем високом образовању на
српском језику. Кандидати који су били на тесту до шест месеци пре истека
овог конкурса, наводе то у својој пријави, као и службу код које су обавили
тест, пробни рад траје три месеца. Својеручно потписане пријаве са животном и радном биографијом и документима доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Информације на број
телефона: 012/7642-190.

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове према Закону о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013)
и остале опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да
испуњава услове из чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да је држављанин РС, 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 образовно - васпитни рад. Уз пријаву - молбу кандидат
доставља: доказ да има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен
стручне спреме), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци) и уверење да се против кандидата не води судски поступак за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци). Документа се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско
уверење подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на адресу школе.

за 90% радног времена

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
Бесплатна публикација о запошљавању
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12305 Мелница

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник физике

за 50% радног времена

Наставник математике
за 88,8% радног времена

Наставник енглеског језика
за 28,8% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајућу стручну спрему у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Поседовање одговарајућег образовања; доказ о држављанству Републике Србије (ови докази се
подносе уз пријаву на конкурс), лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - подноси
се пре закључивања уговора о раду; доказ 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 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 школа. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
12306 Велико Лаоле

Наставник немачког језика
са 11% радног времена

Наставник разредне наставе
Наставник руског језика

са 33% радног времена, на одређено време

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено време

Наставник енглеског језика

са 45% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: држављанство, да поред
општих услова испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати треба да доставе:
пријаву на конкурс, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, остала документа кандидат предаје приликом закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

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, утврђеног у складу са законом; најмање пет година рада у установама
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања за рад у
стручним школама. Уз пријаву приложити: доказ о држављанству (уверење
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију, не старија од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду послодавца о траженом радном искуству (потврда
мора да садржи нарочито назив и делатност послодавца), доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, преглед
кретања у служби са биографским подацима, доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат за директора школе
који нема обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит положи
у року од годину дана од ступања на дужност), уверење издато од надлежног
суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - не
старије од шест месеци - прибавља кандидат. Уверење о некажњавању из евиденције МУП-а - прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се предају
лично у секретаријату школе, радним даном, у времену од 08,00 до 13,00 сати.
Ближе информације о конкурсу могу се добити од комисије за избор директора
или секретара школе и на број телефона: 012/643-232.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Хомољска бб

Оглас објављен 28.08.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: директор, поништава се у целости.

Пријепоље
ОШ „КНЕЗОВА РАШКОВИЋА“
31322 Божетићи
тел. 033/672-223

Наставник музичке културе

за 5 часова непосредног рада у настави недељно (25%)

Наставник руског језика

за 8 часова непосредног рада у настави недељно (44,44%)

Наставник српског језика

за 17 часова непосредног рада у настави недељно (95%)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЖАГУБИЦА

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 8 и став 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани за
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство РС. Кандидати треба да поред општих
услова испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 121 до 123
Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству и доказ да знају српски
језик. Остали докази подносе се пре закључења уговора о раду.

Директор

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАСЛАЧАК“

12320 Жагубица, Хомољска бб

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да има високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника школе, и то за подручја
рада: економија, право и администрација, трговина, угоститељство и туризам
и машинство и обрада метала, педагога или психолога; да има дозволу за рад
(лиценцу) за наставника школе, психолога или педагога; да поседује психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да је
држављанин Републике Србије; 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 и давање мита, за кривично дело
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36310 Сјеница, Нова бб
тел. 020/744-877

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању 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 васпитача или стручног сарадника и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања или да има одговарајуће образовање из чл. 8 ст.
3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
на студијама првог степена у трајању од 3 године или више образовање) за
васпитача и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима

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

Наука и образовање
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања, да има
дозволу за рад (лиценцу), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање од
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног детета или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела протв 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 приложити следећу документацију: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да лице није
осуђивано прибавља Установа; лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду; остала документа која могу послужити за доношење одлуке
о избору. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ КУЛТУРЕ ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2
тел/факс: 033/711-566, 711-185

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: поред законом предвиђених услова, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, 3 године радног искуства
у струци, да поседује организаторске способности. Директор се именује на
мандатни период од четири године. Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 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. Кандидат за директора је дужан да приложи
програм рада и развоја установе као саставни део конкурсне документације.
Докази који се прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, диплома о завршеном степену стручне спреме образовања,
исправе којима се доказује радно искуство, доказ да лице није кривично
осуђивано. Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.

П р о ку п љ е
МУЗИЧКА ШКОЛА „КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
18400 Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

Наставник клавира
3 извршиоца

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

Наставник гитаре
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар - гитариста.
ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање, 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. Уз пријаву приложити: молбу
са краћом биографијом, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених у оригиналу или оверен
препис, уверење о држављанству у оригиналу или оверен препис, уверење о
положеном стручном испиту (лиценци) у оригиналу или оверен препис, ако га
кандидат има, уверење од суда да се против њега не води истрага. У поступку
одлучивања о избору наставника врши се претходна провера психофизичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психофизичке процене
способности за рад са децом и ученицима.

Бесплатна публикација о запошљавању

Смедерево
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
тел. 026/311-057
Оглас објављен 18.09.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: шеф рачуноводства, за 50% радног времена, мења се
у делу који се односи на степен стручне спреме, и треба да гласи: IV,
VI или VII степен стручне спреме.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб
тел. 026/731-034

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање прописано чланом 8 ст. 2 и 4 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), да испуњава остале услове прописане
чланом 120 став 1 тач. 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству) и оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању.

Сомбор
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4

Наставник практичне наставе машинске групе
предмета
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; професор машинства; професор технике и машинства; дипломирани
инжењер за управљање техничким системима - климатизација, грејање и
хлађење; дипломирани инжењер за управљање техничким системима - процесна техника; дипломирани инжењер за управљање техничким системима
- одржавање машина; струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство; инжењер машинства; дипломирани инжењер за развој
машинске струке; виши стручни радник металске струке; наставник практичне наставе металске струке; мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области машинства;
струковни инжењер машинства; специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству; одговарајуће
средње стручно образовање у области машинства, положен одговарајући
специјалистички, односно мајсторски испит са петогодишњом праксом. Лице
из ове тачке алинеја прва до шеснаесте треба да је стекло одговарајуће
средње образовање за одговарајући образовни профил.

Наставник математике на мађарском језику
са 40% 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.

Наставник електро групе предмета на мађарском
језику
са 60% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани електротехнички инжењер; дипломирани инжењер електронике; професор елек-
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тротехнике; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства.

Наставник практичне наставе саобраћајне групе
предмета
УСЛОВИ:
За образовни профил: возач моторних возила
а) у разредно - часовном систему у I, II и III разреду за образовни профил:
возач моторних возила: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер машинства, смер
мотори и моторна возила; наставник практичне наставе саобраћајне струке;
саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја - одсеци или одељење
друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије
из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;
дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер
саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; мастер инжењер машинства, претходно
завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила; дипломирани
инжењер машинства, завршене основне академске студије из машинског
инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила; специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне
струковне студије у области машинског инжењерства на студијском програму,
односно модулу мотори и возила; струковни инжењер машинства, завршене
основне струковне студије у области машинског инжењерства на студијском
програму, односно модулу мотори и возила; аутомеханичар - специјалиста;
машински техничар моторних возила - специјалиста. Лице из става 1 алинеје прва до четврта ове подтачке мора да има и положен специјалистички
испит за возача моторних возила - инструктора. Лице из става 1 алинеје пета
до дванаеста ове подтачке мора да има претходно стечено трогодишње или
четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил. Лице из
става 1 алинеја тринаеста и четрнаеста ове подтачке мора да има претходно
стечено радно искуство у струци од најмање пет година.
б) у блок систему у II и III разреду: дипломирани саобраћајни инжењер,
односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; наставник практичне
наставе саобраћајне струке; саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја - одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и
градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт - саобраћај, друмски и
градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, саобраћај
и транспорт; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском
програму, односно модулу друмски саобраћај; друмски и градски саобраћај;
струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
саобраћај, друмски и градски саобраћај; дипломирани инжењер саобраћаја,
завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт
- транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт - саобраћај, друмски и
градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и
транспорт. Лице из става 3 алинеја прва до треће ове подтачке мора да има
и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.
Лице из става 3 алинеја четврта до шесте ове подтачке мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући
образовни профил.
За образовне профиле: техничар друмског саобраћаја и техничар унутрашњег
транспорта
а) у I разреду за образовни профил: техничар друмског саобраћаја: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја,
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт; дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила; наставник практичне наставе саобраћајне струке; саобраћајни инжењер,
односно инжењер саобраћаја - одсеци или одељење друмски и градски
саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај и
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транспорт - безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер
саобраћаја, завршене основне струковне студије у области саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; мастер инжењер машинства, претходно
завршене основне академске студије из машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила; дипломирани
инжењер машинства, завршене основне академске студије из машинског
инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, моторна возила; специјалиста струковни инжењер машинства, завршене основне
струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу мотори и возила; струковни инжењер машинства,
завршене основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства
на студијском програму, односно модулу мотори и возила; аутомеханичар специјалиста; машински техничар моторних возила - специјалиста. Лице из
става 1 ове подтачке мора да има и положен специјалистички испит за возача
моторних возила - инструктора. Лице из става 1 алинеја пета до дванаесте
ове подтачке мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил. Лице из става 1 алинеја тринаеста и четрнаеста ове подтачке мора да има претходно стечено
радно искуство у струци од најмање пет година.
б) у разредно - часовном систему у II разреду за образовни профил: техничар
друмског саобраћаја: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски
и градски саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер машинства, смер
мотори и моторна возила; наставник практичне наставе саобраћајне струке;
саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење
друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије
из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски и градски саобраћај
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу
друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства
на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски и
градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и
транспорт. Лице из става 3 алинеја прва до четврте ове подтачке мора да има
и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.
Лице из става 3 алинеја пета до осме ове подтачке мора да има претходно
стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил.
в) у разредно - часовном систему у III и IV разреду за образовни профил:
техничар друмског саобраћаја: дипломирани саобраћајни инжењер, односно
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или
друмски и градски саобраћај и транспорт; наставник практичне наставе саобраћајне струке; саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци
или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај
и транспорт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски и
градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и
транспорт; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне
струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму,
односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; струковни
инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај, друмски саобраћај; дипломирани инжењер саобраћаја, завршене
основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт;
друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја;
саобраћај и транспорт. Лице из става 4 алинеја прва до треће ове подтачке
мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних возила инструктора. Лице из става 4 алинеја четврта до седме ове подтачке мора
да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за
одговарајући образовни профил.
г) у блок систему у II разреду за образовни профил: техничар друмског саобраћаја: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; наставник практичне наставе саобраћајне струке; саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; мастер
инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски и градски саобраћај
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и транспорт - саобраћај; друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; специјалиста струковни
инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер саобраћаја, завршене
основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;
дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај и
транспорт - саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност
друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт. Лице из става 5 алинеја прва до
треће ове подтачке мора да има и положен специјалистички испит за возача
моторних возила - инструктора. Лице из става 5 алинеја четврта до седме ове
подтачке мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње
образовање за одговарајући образовни профил.
д) у блок систему у III и IV разреду за образовни профил: техничар друмског саобраћаја: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски
и градски саобраћај и транспорт; наставник практичне наставе саобраћајне струке; саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или
одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт; мастер инжењер саобраћаја; дипломирани инжењер саобраћаја.
Лице из става 6 алинеја прва до треће ове подтачке мора да има и положен
специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора. Лице из става 6 алинеја четврта и пета ове подтачке мора да има завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског
саобраћаја; друмски и градски саобраћај и транспорт - саобраћај; друмски и
градски саобраћај и транспорт - транспорт; саобраћај и транспорт. Лице из
става 6. алинеја четврта и пета ове подтачке мора да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни
профил.
ђ) за део садржаја обуке вожње у блоку, за све образовне профиле: возач
моторних возила - инструктор.

Наставник ликовне културе
са 45% радног времена

Наставник ликовне културе на мађарском језику
са 5% 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 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; 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); мастер историчар уметности (завршене основне академске студије из области историје уметности).
Лице из алинеја двадесет друга до двадесет пета морају имати претходно
завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна. Лице из алинеје двадесет шесте мора
имати претходно завршене основне академске студије из области историје
уметности.

Инструктор вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора, да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил.

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика); мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник хемије

на одређено време, са 85% радног времена
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; професор биологије хемије; професор физике - хемије; дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој;
дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; дипломирани професор
хемије - мастер; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани
хемичар - мастер; дипломирани професор физике - хемије - мастер; дипломирани професор биологије - хемије - мастер; професор географије - хемије;
мастер хемичар; мастер професор хемије.

Ложач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме и положен испит за ложача, једна година
радног искуства.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: за наставнике и наставнике практичне наставе - поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 или чл. 121 став 4 (практична настава) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) у складу са 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, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011, 8/2011 и 9/2013); уверење о држављанству Републике Србије; уверење 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 родоскрнављење, 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 школа; за наставнике који ће
наставу држати на мађарском језику тражи се доказ да су похађали школовање на мађарском језику или доказ да су стекли виши ниво познавања
мађарског језика, потврду или уверење 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, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду;
проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба, по
захтеву школе. Уз пријаву на конкурс приложити: биографију (уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству и пословима које је
обављао); оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

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

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник немачког језика
за 45% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12),
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплона 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 или положен испит за лиценцу; здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); неосуђиваност 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 детета или родоскрнављење, примање
и давање мита, за кривична дела из групе полних слобода, 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. Учесници конкурса обавезни су да поднесу: молбу са краћим подацима о кретању у служби (CV); диплому, односно оверену фотокопију исте о стручној
спреми; потврду о систему образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или

25.09.2013. | Број 536 |

43

Наука и образовање
након дипломирања или уверење о положеном испиту за лиценцу; уверење
о држављанству, односно оверен документ о истом (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок за пријаву је 8 дана.

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-638

Васпитач

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

за рад у Раткову, на одређено време због повећаног обима
посла док трају потребе, а најдуже
до годину дана

Сервирка

за рад у Бачком Грачацу, на одређено време због повећаног
обима посла док трају потребе, а најдуже до годину дана

25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел. 025/809-015

за 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум II степен стручне спреме, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима лекарско уверење; неосуђиваност 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 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; држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс се подноси: краћа биографија, подаци о кретању у служби (CV); оверен препис/фотокопија дипломе
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству издато у последњих 6
месеци; уверење о некажњавању - прибавља школа; лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Све фотокопије
морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел. 025/809-015

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник руског језика
са 44% радног времена

Наставник српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12), 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 или положен испит
за лиценцу; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење; неосуђиваност 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 санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање језика
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: краћу биографију, податке о кретању у служби (CV);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду о
стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
или уверење о положеном испиту за лиценцу; уверење о држављанству издато у последњих шест месеци; уверење о некажњавању - прибавља школа;
лекарско уверење - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 025/809015. Напомена: оверити све фотокопије.

Ваша права адреса:

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

за рад у Оџацима, на одређено време због повећаног обима
посла док трају потребе, а најдуже
до годину дана
3 извршиоца

Васпитач

за рад у Бачком Брестовцу, на одређено време због
повећаног обима посла док трају потребе, а најдуже до
годину дана

Васпитач

за рад у Оџацима
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање за васпитача: високо
образовање за васпитача стечено на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем, основне
академске студије, да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад (доказ се подноси пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани
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 (доказ прибавља Установа), држављанство Републике Србије, положен испит за лиценцу. Посебан услов: радно искуство на пословима васпитача најмање годину
дана. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију уверења или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу и доказ о радном искуству - оверена фотокопија радне
књижице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Васпитач - приправник

(лице које први пут заснива радни однос или лице које је
радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж),
за рад у Оџацима, на одређено време, најдуже до годину
дана

Васпитач

за рад у Оџацима, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање за васпитача: високо
образовање за васпитача стечено на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем, основне
академске студије; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад (доказ се подноси пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани
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 (доказ прибавља Установа), држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију уверења или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Васпитач

за рад у Богојеву на мађарском наставном језику, на
одређено време због повећаног обима посла док трају
потребе, а најдуже до годину дана
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање за васпитача: високо
образовање за васпитача стечено на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем, основне
академске студије; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
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рад (доказ се подноси пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани
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 (доказ прибавља Установа), држављанство Републике Србије, знање мађарског језика.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију уверења или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и потврду високошколске установе о стеченом образовању на мађарском језику или доказ о положеном испиту из тог језика
са методиком. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Педагошки асистент

за рад у Богојеву, на одређено време, најдуже до краја
школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање за педагошког асистента: стечено средње образовање и завршена обука за педагошког асистента, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад (доказ
се подноси пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани 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 (доказ прибавља
Установа), држављанство Републике Србије, познавање ромског језика. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију уверења или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

Спремачица

за рад у Оџацима, на одређено време због повећаног обима
посла док трају потребе, а најдуже годину дана, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: да кандидати имају завршену основну школу, психичку, физичку и
здравствену способност за рад (доказ се подноси пре закључења уговора о
раду), да нису осуђивани 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 (доказ прибавља Установа), држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник физике

на мађарском језику, са 36% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - високо образовање у складу са чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 15/2013), тј. да кандидат има одговарајуће образовање предвиђено чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања
и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; знање мађарског језика. Доказ
да кандидат није осуђиван прибавља Гимназија, доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс обавезно доставити: оверену фотокопију одговарајућег
степена и врсте стручне спреме и оригинал или оверену копију уверења о
држављанству и доказ о знању мађарског језика. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“
25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Наставник математике

на српском наставном језику, са 88% радног времена

Наставник математике

на мађарском наставном језику, са 88% радног времена

Наставник музичке културе

на мађарском наставном језику, са 25% радног времена

Наставник физике

на мађарском наставном језику, са 30% радног времена

Наставник физике

на српском наставном језику, са 30% радног времена

Наставник српског као нематерњег језика
Наставник ликовне културе

на мађарском наставном језику, са 25% радног времена

Наставник енглеског језика у предметној настави
на мађарском наставном језику, са 44% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
на српском наставном језику, са 40% радног времена

УСЛОВИ: 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; лица са одговарајућим образовањем 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 или положен испит за лиценцу; одговарајуће звање у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс прилаже се следећа документација: оверен препис (фотокопија)
дипломе о стеченој стручној спреми - не старији од 6 месеци; уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; одговарајућа
потврда из високошколске установе да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или оверена фотокопија лиценце;
потврда са високошколске установе о језику на ком је кандидат стекао образовање, у складу са чланом 120 став 1 тачка 5 ЗОСОВ; кратка биографија.
Уверење 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 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. Лекарско уверење прилаже
изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. Потврду о знању језика
на ком се остварује образовно - васпитни рад прилажу сви кандидати. Рок за
пријављивање је 8 дана.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
25250 Оџаци, Школска 23
тел. 025/5742-274

Стручни сарадник педагог

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: испуњеност услова предвиђених чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), врста и степен стручне спреме одговарајућег факултета по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013),
школски педагог: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер
или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог,
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. Кандидат треба да испуњава опште услове за пријем у радни однос предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву поднети: краћу биографију,
оригинал диплому или оверену фотокопију о стеченој стручној спреми, уве-
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рење о држављанству (не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге
рођених. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 подноси се
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
25250 Оџаци, Школска 23
тел. 025/5742-274

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: испуњеност услова предвиђених чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), врста и степен стручне спреме одговарајућег факултета по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013),
наставник разредне наставе: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном 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 треба да испуњава
опште услове за пријем у радни однос предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13). Уз пријаву поднети: краћу биографију, оригинал диплому или
оверену фотокопију о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не
старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 подноси се пре закључења уговора
о раду (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир.

С р е м с к а Мит р о в иц а
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
22304 Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/342-505

Директор
УСЛОВИ: на конкурс за избор директора школе на период од четири године може се пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене чланом
8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да има одговарајуће образовање, да је држављанин Републике Србије, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, да има дозволу за рад, да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење - не старије од 6 месеци подноси се пре закључења уговора о раду,
односно пријема решења о ступању на дужност), да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању 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 (прибавља школа
службеним путем). Поред молбе са прегледом кретања у служби са биографским подацима и са предлогом рада директора школе, кандидати подносе
следећа документа којима доказују испуњавање тражених услова: диплому
о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију) уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном стажу у просвети, уверење о положеном стручном испиту или
о положеној лиценци за наставника или стручног сарадника (оригинал или
оверену фотокопију). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва
потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона:
022/342-505. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова
подносе се на адресу школе.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
„СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ“
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-784
е-mail: sekretar@poljskolaruma.еdu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава
услове за наставника, односно положен стручни испит, односно поседовање
лиценце за рад наставника и стручних сарадника (дозвола за рад), 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 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, обуку и
положен испит за директора установе (у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, чл. 59 став 17 „Сл. гласник РС“, бр. 72/09),
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, односно CV, доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија
дипломе), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозволи за рад), потврду о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству РС. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ“
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

Директор
УСЛОВИ: кандидат за избор директора треба да испуњава следеће услове
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да је држављанин РС, одговарајуће високо образовање,
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 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање и 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 лиценцу за наставника, педагога или психолога (положен
стручни испит), положен испит за директора установе, најмање пет година
радног стажа у области образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности, лекарско уверење, уверење о положеном
стручном испиту (лиценцу) и потврду о радном искуству - стажу.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка на рад одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: 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, високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да кандидати имају стечену врсту
образовања прописану чланом 3 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012) за страни језик енглески: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани про-
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Наука и образовање
фесор 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); да
кандидати испуњавају услове из члана 120 ст. 1-5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије
- не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену копију дипломе средње школе, копију личне карте/или очитану личну
карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање. Уверење надлежног органа
унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни однос из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа службено. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или непосредно предати радним даном, у
времену од 07,00 до 14,00 часова у управу школе.

Су б о тиц а
ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник математике на српском језику
са 44% радног времена

Наставник математике на мађарском језику
са 88% радног времена

Наставник физике на српском језику
са 30% радног времана

Наставник географије на мађарском језику
на одређено време, са 35% радног времена

Наставник историје на мађарском језику
на одређено време, са 35% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 44% радног времена

Олигофренопедагог на српском језику
на одређено време

Олигофренопедагог на мађарском језику
на одређено време

Наставник географије на српском језику
на одређено време, са 35% радног времена

УСЛОВИ: поред законом прописаних општих услова потребно је да су
испуњени и следећи посебни услови: одговарајуће високо образовање из чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), испуњеност услова за наведено радно место
из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012),
да кандидати 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, лиценца за
рад наставника, да кандидати знају језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити следеће доказе: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни
рад - 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. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870
е-mail: vsovsu@gmail.com

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за:

Наставник у звање предавача за научну област
Социолошких наука, ужа научна област Социологија,
социологија образовања
на одређено време од пет година, до 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор наука - социолошке науке, магистар наука - социолошке науке или специјалиста социолог.

Наставник у звање предавача за област Историјске,
археолошке и класичне науке, ужа област Историја
уметности
на одређено време од пет година, до 50% радног времена

УСЛОВИ: доктор наука - историја уметности, магистар наука - историја уметности или специјалиста историчар уметности.
ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/12), Правилником
о избору наставника школе и Правилником о систематизацији радних места школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на прописаном обрасцу
- преузима се са сајта школе: www.vsovsu.rs и достављају је у електронској и
штампаној форми), биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оверену фотокопију дипломе, односно уверење о завршеном
факултету, односно магистратури, докторату, списак радова. Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Висока
школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици,
Банијска 67, Суботица. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“

24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31

Професор математике

са 67% радног времена,
на мађарском наставном језику

Професор физике

са 60% радног времена,
на мађарском наставном језику

Професор хемије

са 40% радног времена,
на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, поред законом предвиђених услова (чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13), кандидат треба да има одговарајуће високо образовање,
а у свему према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12 и 15/13) испуњава следеће услове: 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 или родоскрвњење, за кривично дело примање мита и 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 (прибавља школа). За наведена
радна места предвиђен је рад у одељењима на мађарском наставном језику
- потребно је познавање мађарског наставног језика. Уз пријаву на конкурс
приложити: диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству или оверену фотокопију. За радна места
на коме се настава изводи на мађарском наставном језику, кандидат треба да
приложи оверену фотокопију дипломе да је стекао средње, више или високо
образовање на језику националне мањине или је положио испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Пре закључења уговора
о раду, кандидат треба да прибави лекарско уверење да има здравствену
способност за рад са ученицима. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
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У ж ице
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
31206 Равни

Наставник математике
са 67% радног времена

Наставник физике

са 50% радног времена

Наставник музичког васпитања
са 45% радног времена

Библиотекар

ОШ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“
31236 Варда
тел. 031/888-034

Професор математике
са 89% радног времена

Професор музичке културе

са 25% радног времена, на одређено време
до 31.08.2014. године

Професор биологије

са 40% радног времена, на одређено време
до 31.08.2014. године

Професор физике

са 49% радног времена, на одређено време

са 30% радног времена

УСЛОВИ: чл. 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и Закона о изменама Закона („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011), врста стручне спреме наставника према Правилнику бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 10/2004, 20/2004, 5/2006, 4/2009.

са 44,44% радног времена, на одређено време
до 31.08.2014. године

Кувар

на одређено време до повратка раднице са боловања

за рад у ђачкој кухињи, са 60% норме
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Спремачица

за рад у ИО Дрежник, са 60% норме
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Професор француског

Професор разредне наставе
Професор ликовне културе

са 25% радног времена, на одређено време
до 31.08.2014. године

Професор географије

са 35% радног времена, на одређено време
|до 31.08.2014. године

ОСТАЛО: одговарајуће образовање, да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело тачка 3 став 1 члан 120 Закона;
држављанство Републике Србије.

Професор техничког и информатичког образовања

ВИСОКА ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

са 20% радног времена, на одређено време
до 31.08.2014. године

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-013

Предавач струковних студија или наставник страног
језика за ужу научну област Филолошке науке
(наставни предмети: Енглески језик 1, Енглески језик
2 и Пословни енглески језик)
УСЛОВИ: VII/2 или VII степен стручне спреме, академско звање магистра наука или висока стручна спрема из научне области за које се бира, завршен
филилошки факултет, објављени стручни и научни радови и радно искуство
у настави. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченом академском звању магистра наука, фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, списак научних и стручних
радова, потврду о радном искуству у настави. Услови за избор прописани
су Законом о високом образовању, Статутом Школе, Правилником о систематизацији радних места и Правилником о избору наставника и сарадника.
Пријаве на конкурс достављају се на адресу школе.

са 40% радног времена, на одређено време
до 31.08.2014. године

Професор информатике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лекарско уверење и уверења надлежних судова да кандидат
није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„МИОДРАГ В. МАТИЋ“
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690
е-mail: specijalnaskola@open.telekom.rs

Васпитач

са 40% радног времена

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“
31207 Сирогојно
тел. 031/3802-059

Наставник српског језика

са 94% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање
у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи, држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност 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 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолететног лица, родоскрвњење, за кривично дело примања 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. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених.
Ближе информације могу се добити на број телефона: 031/3802-002.
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УСЛОВИ: послове васпитача у васпитној групи дома ученика за ученике
који стичу образовање и васпитање од I до V степена стручне спреме могу
да обављају лица која су завршила: филозофски, филолошки, природно математички; педагошко - технички факултет; факултет за физичко васпитање; факултет музичке уметности, факултет ликовних уметности, факултет
примењених уметности, факултет политичких наука. Пријаве са потпуном
документацијом: извод из матичне књиге рођених (до 6 месеци), уверење о
држављанству (до 6 месеци) и оверену копију дипломе, доставити на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. За додатна обавештења звати на број телефона:
031/563-690. Изабрани кандидат је дужан да по пријему у радни однос достави лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад.
Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 3 истог члана Закона
о основама система образовања и васпитања (потврда о некажњавању) прибавиће школа.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176, 812-238

Наставник математике

са по 89% радног времена, за рад у ИО Душковци и Јежевица
2 извршиоца

Наставник немачког језика

са 33% радног времена, за рад у ИО Душковци и Јежевица

Наставник физике

са 80% радног времена, за рад у ИО Душковци са 30%
радног времена, ИО Јежевица са 30% радног времена и у
матичној школи са 20% радног времена

Специјални педагог
на одређено време

Психолог

на одређено време

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: на конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу
документацију којом се доказује испуњеност наведених услова: диплому о
стеченом одговарајућем образовању, доказ о испуњености услова из члана
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се прилаже непосредно пре закључења уговора о раду. Услови за педагошког асистента: средње стручно образовање и потврду да је положен уводни модул
обуке у складу са Правилником о програму обуке за педагошке асистенте
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010). Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ о
испуњености услова о психолошкој процени о способности за рад са децом
и ученицима - прибавља школа пре закључења уговора о раду. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.

ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање за наставника основне школе из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (у даљем
тексту: Закон) - педагога или психолога школе; дозвола за рад; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора школе;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
лице није осуђивано по чл. 120 став 1 тачка 3 Закона; да није под истрагом;
држављанство Републике Србије; услови из члана 120 Закона. Кандидат је
дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој спреми; оверену копију лиценеце/уверења о положеном
стручном испиту; оригинал потврде о радном стажу у два примерка са наведеним пословима које је лице обављало у установама; оригинал лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима; уверење надлежног суда да се против лица не води истрага ни
за које кривично дело, уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Докази који се прилажу морају бити
у оригиналу или у овереним копијама и не старија од шест месеци у односу
на дан истека конкурса. Својеручно потписану пријаву са животном и радном
биографијом (CV) и наведеним документима доставити на адресу школе. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Наставник математике

са 289% радног времена (место рада: матична школа - 22%
радног времена, ИО Роге - 89% радног времена, ИО Средња
Добриња - 89% радног времена и ИО Прилипац - 89% радног
времена)
4 извршиоца

Наставник физике

са укупно 110% радног времена (место рада: матична школа
и ИО Роге, Прилипац и Средња Добриња)
2 извршиоца

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена (место рада: ИО Роге и Средња
Добриња)

Наставник српског језика

са 94% радног времена (место рада: ИО Прилипац)

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутне запослене,
са 30% радног времена
(место рада: ИО Средња Добриња)

Наставник енглеског језика

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са
40% радног времена (место рада: у издвојеним одељењима)
у првом циклусу основног образовања и васпитања

Наставник информатике и техничког образовања

на одређено време, за школску 2013/2014. годину, ради
замене одсутног запосленог, са 90% радног времена (место
рада: ИО Прилипац и Средња Добриња)
УСЛОВИ: на конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова
предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл.
8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност прописаних услова: диплому о стеченом
одговарајућем образовању, потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи током студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Документација
се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ
о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.

УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-184

Наставник туристичке групе предмета

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: услови у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови у складу са чланом 8 ст. 1-4 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 које 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 да испуњава
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услове из Правилника 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, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/20005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и
9/2013). 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 и лекарско
уверење (доставити пре закључивања уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Пријаве слати
на адресу школе или лично предати у секретаријат школе. Све фотокопије
докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ОШ „САВО ЈОВАНОВИЋ“
31207 Сирогојно
тел. 031/3802-059

Наставник математике

за рад у Сирогојну, са 88,89% радног времена

Наставник математике

за рад у Љубишу, са 88,89% радног времена

Наставник физике

са 6 часова за рад у Сирогојну + 6 часова за рад у Љубишу,
са 60% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, држављанство Републике Србије, 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица, 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 санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству - не старије од
6 месеци и извод из матичне књиге рођених. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 031/3802-002.

Ваљево
ОШ „СВЕТИ САВА“
14221 Попучке
тел. 014/283-055

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник физичког васпитања

са 20% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011).
Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе уверење о држављанству и
оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529

Наставник за извођење наставе из предмета физика
са 85% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, професор физике - хемије, дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани физичар - информатичар, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани физичар - истраживач, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, дипломирани физичар - медицинске
физике, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар -

50

| Број 536 | 25.09.2013.

мастер, дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер
медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије - мастер, дипломирани професор физике - информатике - мастер, дипломирани физичар професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика
- мастер, мастер физичар, мастер професор физике. Мастер физичар и мастер професор физике морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области физике.

Професор стручних предмета у подручју рада
саобраћај
УСЛОВИ: мастер инжењер саобраћаја, дипломирани инжењер саобраћаја,
дипломирани саобраћајни инжењер.

Наставник практичне наставе у подручју рада
машинство и обрада метала

са 50% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, професор машинства, професор технике и машинства, дипломирани
инжењер за управљање техничким системима - климатизација, грејање и
хлађење, дипломирани инжењер за управљање техничким системима - процесна техника, дипломирани инжењер за управљање техничким системима
- одржавање машина, струковни инжењер машинства из области машинско
инжењерство, инжењер машинства, дипломирани инжењер за развој машинске струке, виши стручни сарадник металске струке, наставник практичне
наставе металске струке, мастер инжењер машинства - претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области машинства,
струковни инжењер машинства, специјалиста струковни инжењер машинства
- претходно завршене струковне студије у машинству, одговарајуће средње
стручно образовање у области машинства, положен одговарајући специјалистички, односно мајсторски испит са петогодишњом праксом. Поред ових
услова, кандидат треба да је стекао и одговарајуће средње образовање за
одговарајући образовни профил.

Наставник практичне наставе у подручју рада хемија,
метали и графичарство
са 50% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, група графичка техника; дипломирани инжењер технологије, одсек органско - технолошки, група технологија графичких процеса; дипломирани инжењер технологије, одсек графичко
инжењерство; дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;
струковни инжењер технологије, студијског програма графичка технологија
са предходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или
образовног профила за које наставник изводи наставу; графички инжењер
или инжењер графичке технологије са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за које наставник
изводи наставу; струковни инжењер технологије - специјалиста студијског
програма графичка техника, са претходно завршеном средњом графичком
школом оног занимања или образовног профила за које наставник изводи
наставу; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске и мастер студије - студијски програм инжењерство материјала - графичко
инжењерство; дипломирани инжењер технологије - графичко инжењерство,
завршене основне академске студије; струковни инжењер технологије, студијски програм за графичку технологију, за графичку технику, за графичку
технику и графичко инжењерство и завршеном средњом графичком школом
оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу;
специјалиста струковни инжењер технологије, претходно завршене основне
струковне и специјалистичке струковне студије за графичку технологију, за
графичку технику и графичко инжењерство и завршеним средњим образовањем оног занимања или образовног профила за који наставник изводи
наставу; мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна; дипломирани
инжењер графичког инжењерства и дизајна, завршене основне академске
студије.
ОСТАЛО: кандидат подноси: пријаву на конкурс (потписану), оверен препис
дипломе или уверења о завршеној школи, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (узима се у вишем суду), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије. Особа за контакт:
Марија Мирковић, дипл. правник, секретар. Уверење о општој здравственој
способности доставиће кандидати који заснују радни однос по поменутом
конкурсу.
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ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14000 Ваљево, Др Питовића 6
тел. 014/221-310

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 59, чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 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; за наставника
основне школе, за педагога или психолога, да има дозволу за рад (лиценцу),
положен испит за директора школе (како Програм обуке за директора школе
и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, нити је
Министарство просвете организовало полагање испита за директора школе,
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року од доношења истих
положи испит за директора), најмање пет година радног искуства у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да 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 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. Кандидат је дужан да уз
пријаву достави: биографију са личним подацима о кретању у служби, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(лиценца), потврду да има најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања, уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), одговарајуће
лекарско уверење (не старије од шест месеци, а подноси се пре закључења
уговора). Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела наведена у тачки 3 услова конкурса. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ“
14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Козељу, на одређено време
до истека мандата директора школе
УСЛОВИ: услови за избор кандидата утврђени су Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), да кандидат има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да
има држављанство Републике Србије. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Поред пријаве
за пријем у радни однос, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије
(не старије од шест месеци) докумената којима доказују да испуњавају услове
конкурса: диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе.

В ра њ е
ОШ „МИЂЕНИ“
17520 Бујановац
село Муховац
тел. 063/8169-975

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; нео-

Бесплатна публикација о запошљавању

суђиваност 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; непостојање дискриминаторног понашања у складу са законом;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о
држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказ о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Директор ће бити изабран на период
од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 063/8169-975. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МУХАРЕМ КАДРИУ“
17520 Бујановац
село Велики Трновац

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 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, за наставника основне школе,
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном
пресудом за 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 човечностии других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојања
дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству
(уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу или уверење о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству; уверење од основног
суда да кандидат није осуђиван и да није под истрагом за кривична дела за
које се гони по службеној дужности; радну биографију; лекарско уверење;
оквирни план рада за време мандата; доказ о поседовању организационих
способности (факултативно). Директор ће бити изабран на период од четири
године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник у звању професора за ужу научну област
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
УСЛОВИ: VIII/1 степен стручне спреме, Економски факултет, ФОН, Шумарски
факултет, доктор наука из одговарајуће уже научне области за коју се бира.
Општи и посебни услови за избор у звање прописани су чл. 63, 64 и 65 Закона
о високом образовању, Статутом школе и Правилником о избору наставника
и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних
и стручних радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се на
адресу: Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање, Филипа
Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

Вршац
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

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

Наставник грађанског васпитања

на одређено време, са 15% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни
рад из изборних премета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је: 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 српски језик, у складу са Правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, мастер педагог, 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 обављање стручних послова: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог, дипломирани географ - просторни планер, лице
које испуњава услове за извођење наставе из предмета матерњи језик националне мањине, у складу са Правилником којим је просписана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, лице које испуњава услове за извођење наставе из изборног предмета матерњи језик/говор
националне мањине са елементима националне културе, у складу са овим
Правилником. Лица која испуњавају услове за извођење наставе из предмета
грађанско васпитање у другом циклусу основног образовања и васпитања
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.
Кандидат мора да има у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, 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 бододва. 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 савладаном програму обуке за извођење наставе из предмета Грађанско васпитање за одговарајући разред, односно о завршеном одговарајућем програму или доказ о
завршеном специјалистичком курсу за наставнике грађанског васпитања на
одговарајућој високошколској установи; 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
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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 конкурса. 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 „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26360 Пландиште, Војводе Путника 60
тел. 013/861-062, 861-615

Професор енглеског језика

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 44% радног времена

Професор немачког језика

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 64% радног времена

Професор математике

за рад у издвојеном одељењу у Маргити, настава на српском
језику, са 89% радног времена

Професор математике

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 89% радног времена

Професор математике

за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на
румунском језику, са 44% радног времена

Професор физике

за рад у издвојеном одељењу у Маргити, настава на српском
језику, са 10% радног времена

Професор физике

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 30% радног времена

Професор физике

за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на
румунском језику, са 20% радног времена

Професор географије

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 35% радног времена

Професор географије

за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на
румунском језику, са 20% радног времена

Професор историје

за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на
румунском језику, са 20% радног времена

Професор биологије

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 40% радног времена

Професор биологије

за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на
румунском језику, са 20% радног времена

Професор физичког васпитања

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 60% радног времена

Професор техничког и информатичког образовања
за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 40% радног времена
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Професор техничког и информатичког образовања
за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на
румунском језику, са 20% радног времена

Професор информатике и рачунарства

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 20% радног времена

Професор информатике и рачунарства

за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на
румунском језику, са 20% радног времена

Професор музичке културе

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
мађарском језику, са 25% радног времена

Професор италијанског језика

за рад у издвојеном одељењу у Маргити, настава на српском
језику, са 33% радног времена

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Маргити, настава на српском
језику, на одређено време до краја школске 2013/2014.
године, тј. 31.08.2014. године

Професор разредне наставе

за рад у матичној школи у Пландишту, настава на српском
језику, на одређено време ради замене запослене именоване
на функцију

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на
српском језику

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Великом Гају, настава на
српском језику

Психолог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и да кандидат испуњава
услове за пријем у радни однос из чл. 120 и 121 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену стручне спреме.
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати који су били на тесту у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на конкурс, треба да то наведу у
својој пријави. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика на
ком се остварује образовно - васпитни рад, доказ да кандидат поседује образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова) или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу.
Све информације могу се добити на горенаведене бројеве телефона.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
тел/факс: 013/807-589

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 55,56% радног времена

Наставник ратарске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13) и врсти стручне спреме у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр.
5/91, 8/11, 9/13). Потребна је следећа документација: пријава на конкурс,
фотокопија дипломе - оверена, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије. Лекарско уверење да кандидат има психич-
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ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - подноси
кандидат који буде изабран, а пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван у складу са законом - прибавља школа по службеној
дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Сва уверења, осим новог обрасца извода из матичне књиге
рођених и копије дипломе не смеју бити старија од 6 месеци и документа
морају бити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“, лично или препорученом поштом.

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573
е-mail: оsjspopovic@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује восоко 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 испуњава услове за наставника основне школе, педагога и психолога, да има дозволу за рад (лиценцу); обуку и положен испит за директора
установе и има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Изузетно, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од 3 године или вишим образовањем и има најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, уколико испуњава и све остале услове наведене у овом конкурсу. Директор школе бира се на период од 4 године. Мандат директора тече
од дана ступања на дужност. Уз пријаву кандидат прилаже: биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ
о поседовању лиценце за рад (уверење о положеном стручном испиту); доказ
о радном стажу, односно радном искуству на одговарајућим пословима; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о познавању језика на
ком се изводи образовно - васпитни рад; извод из матичне књиге рођених (са
холограмом). Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора. Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
- кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван првноснажном пресудом за кривична дела прописана законом, односно
предвиђена овим конкурсом - прибавља школа службеним путем. Докази који
се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу.

ОШ „МЛАДОСТ“

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

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
чланом 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 чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
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
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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 конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Додатне информације могу се добити на број телефона:
013/830-721. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

Зрењанин
ОШ „4. ОКТОБАР“

23219 Војвода Степа, ЈНА бр. 2
тел/факс: 023/818-082
e-mail: оsоvs@gimelnet.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: лице са стеченим високим образовањем у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) за наставника у основној школи, за педагога и
психолога; држављанство Републике Србије; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; познавање српског језика као језика на ком се изводи настава;
положен стручни испит за наставника, васпитача или стручног сарадника;
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима и неосуђиваност 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. Кандидат је дужан да пријаву на конкурс својеручно потпише и
да уз њу поднесе: оверен препис дипломе/уверења о стеченом високом образовању за наставника или стручног сарадника основне школе; оверен препис
дозволе за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора); оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; доказ о најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда са описом послова које је кандидат обављао у установама образовања
и васпитања); доказ о познавању српског језика као језика на ком се изводи настава (диплома или уверење о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе); радну и животну биографију - својеручно потписане; оквирни план рада за време мандата - својеручно потписан; доказе о поседовању организационих способности (факулта-
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тивно), оверену фотокопију дозволе за рад (положеног стручног испита или
испита за лиценцу наставника или стручног сарадника) и доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење надлежне службе медицине рада). Уверење 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 - школа
ће тражити по службеној дужности од надлежне Полицијске управе. Пријаве
се подносе у затвореној коверти, на адресу школе, непосредно или поштом
препоручено. На коверти са документацијом потребно је ставити назнаку: „За
конкурс“. Документација се прилаже у овереним фотокопијама и не враћа се
по окончању конкурса. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. За све информације о конкурсу, лице за контакт је секретар школе,
на број телефона: 023/818-082.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

Професор биологије

са 50% радног времена
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), наставу и друге облике образовно - васпитног рада
може да изводи: професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и
физиолог; дипломирани биолог; дипломирани биолог, смер заштита животне
средине; дипломирани професор биологије; дипломирани биолог - мастер;
дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; дипломирани професор биологије - мастер. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије биологије.

Професор биологије

на мађарском наставном језику,
са 40% радног времена
УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 15/2013): професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог; дипломирани биолог, смер заштита
животне средине; дипломирани професор биологије; дипломирани биолог мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; дипломирани професор биологије - мастер. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије биологије.

Професор филозофије

на мађарском наставном језику,
са 25% радног времена
УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 15/2013): професор филозофије, односно дипломирани филозоф, мастер филозоф. Лица која су стекла академско звање мастер морају
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 за предмет Филозофија може да изводи и: професор филозофије и социологије.

Професор устава и права грађана
на мађарском наставном језику,
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 15/2013): дипломирани правник; професор социологије, односно дипломирани социолог; дипломирани политиколог, наставни смер; дипломирани политиколог за друштвено - политичке односе; мастер правник. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије из области права.
ОСТАЛО: на основу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013),
кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање - оверена фотокопија дипломе; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - здравствена способност се доказује
лекарским уверењем; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
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Наука и образовање
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 - уверење о
држављанству; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад
- сведочанство, диплома основне, средње школе, факултета на мађарском
наставном језику; услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. 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 става 1 овог члана или ако одбије да
се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев
директора. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање. Запечаћене
молбе са потпуном документацијом слати на горенаведену адресу.

OШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
23211 Клек, Васе Мискина 47

Наставник историје

са 15% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је пунолетан;
2. да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од
10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да
кандидат испуњава услове из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, да испуњава услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, односно да је по образовању: професор историје,
професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар,
дипломирани историчар - мастер; 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 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 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 кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5.
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), диплому
о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија), уверење о држављанству
(оверена фотокопија - не старије од 6 месеци). Доказ о испуњености услова
из тачке 3 (лекарско уверење) - подноси кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 4 (уверење да није осуђиван) прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 023/891-003.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
23240 Сечањ, Братства и јединства бб
тел. 023/841-672

Педагошки асистент

на одређено време до годину дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; да кандидат има одговарајуће
образовање - више образовање - васпитач у предшколским установама; 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; да поседује лиценцу за васпитача. Уз пријаву на конкурс
доставити: фотокопију личне карте, односно елекронски очитана лична карта; уверење о држављанству; доказ о стручној спреми и доказ о поседовању
лиценце за васпитача. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу.
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23252 Бока, Маршала Тита 33
тел. 023/846-604

Наставник математике

са 90% радног времена, до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар,
мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије),
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.

Наставник немачког језика

са 44% радног времена, до повратка радника са боловања
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).

Педагог

са 50% радног времена, до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер
школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер.

Наставник информатике

са 20% радног времена, до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства,
професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и
васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и
образовања, професор политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно - техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике медијатекарства, професор техничког образовања и
медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за
основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу - мастер.
ОСТАЛО: да кандидат 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. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи (оригинал или оверену фотокопију): дипломе о завршеној школи; уверења о држављанству РС и биографију. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и не благовремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАВА СУДАРСКИ“
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: завршено средње образовање; 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
добра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, познавање ромског језика,
сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког асистента у
складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2010). Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверену фотокопију): сведочанство о завршеном средњем образовању, извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког асистента у
складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник „, бр. 11/2010). Уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - Установа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Пријаве са кратком биографијом и потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање.

стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга
лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита).
У поступку одлучивања о избору кандидата, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене, директор
доноси одлуку о избору кандидата. Пријаве слати на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 023/884-017.

ОШ „СВЕТИ САВА”

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик), мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), дипломирани професор енглеског језика и књижевности,

Наставник физике

на одређено време, са 20% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и
хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику,
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика;
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 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 (извод из казнене евиденције - прибавља школа по службеној дужности), знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад,
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
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Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје

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

ПРОЦЕНА РАДНЕ
СПОСОБНОСТИ

Болујем од церебралне парализе првог степена. Интересује ме да
ли посао могу да тражим као особа са инвалидитетом? Покретна
сам, самостална и психички здрава особа, али су ми физичке способности делимично ограничене. Код мене је церебрална парализа
таквог облика да одајем утисак „трапаве” особе. Стање ми је такво
од рођења и лекари ми не могу помоћи. По струци сам прехрамбени
техничар, али ми је због болести немогуће да се запослим. Да ли за
помоћ прво треба да се обратим вашој служби? Да ли је потребно
да се ради о тежој инвалидности да би особа била сврстана у особу
са инвалидитетом, или не? Верујем да се сусрећете са особама које
имају сличних проблема као ја и да ми можете помоћи. Могу ли
преко ваше службе добити помоћ у виду некакве обуке, помоћи при
запошљавању, волонтерског рада или било чега другог?

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

Особа која има неку врсту потешкоћа може покренути поступак процене радне
способности подношењем захтева надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање (према пребивалишту лица које подноси захтев).
Оцену радне способности и могућности запослења или одржања запослења врши
комисија органа вештачења Републичког фонда. Ради оцене радне способности и
могућности запослења или одржања запослења, уз захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења доставља се одговарајућа медицинска и друга неопходна документација. Оцена радне способности
и могућности запослења или одржања запослења врши се сагледавањем медицинских, социјалних и других критеријума којима се утврђују способности особе
са инвалидитетом у циљу укључивања на тржиште рада и обављања конкретних
послова самостално или уз службе подршке. Комисија органа вештачења сачињава налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности и могућности запослења
или одржања запослења.
Национална служба за запошљавање реализује мере активне политике запошљавања у циљу подстицања запошљавања. Услов за коришћење ових програма је да
лице буде пријављено на евиденцију незапослених лица у Националној служби
за запошљавање. Путем контакта са својим саветником за запошљавање, кроз редовно јављање, информисањем преко интернет сајта НСЗ бићете у току са свим
актуелним програмима и мерама за запошљавање, као и о условима и могућностима да у њих будете укључени. За све детаљније информације можете се обратити најближој организационој једници НСЗ лично или путем телефона.
Занима ме шта се дешава са неискоришћеним годишњим одмором
и неисплаћеним регресом за текућу годину у случају да послодавац
хоће да ме отпусти као технолошки вишак 30. септембра. Притом
треба да се запослим у другој фирми од 1. октобра. Да ли се поменуте ставке могу пренети или се у новој фирми стартује практично
од нуле. Такође, интересује ме које су још обавезе послодавца према
мени (имам нешто више од 10 година радног стажа)? Колико утиче
овакав „растанак” са фирмом (у односу на споразумни раскид или
да дам отказ) приликом запошљавања у другу фирму?
Питања која сте поставили везано за пренос неискоришћених права на годишњи
одмор и регрес које сте остварили код претходног послодавца у случају када прелазите код новог послодавца, нису питања из надлежности наше службе. Најбоље
је да се о томе договорите са новим послодавцем. Што се тиче питања које су још
обавезе вашег послодавца који вас проглашава технолошким вишком наводимо
да је послодавац обавезан да вам у складу са чл. 158-160 Закона о раду Републике
Србије исплати отпремнину, односно да питање статуса исплате отпремнине буде
регулисано до момента престанка радног односа.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Наши радници међу најмање плаћенима у Европи

ПРОСЕК ИСПОД ПРОСЕКА

Са ценом радног сата од свега 2,2 евра, сврстали смо се на неславно дно европске лествице по
примањима. Нашем запосленом треба два дана да заради сатницу Француза

Д

ок запослени у Француској за сат заради просечно
34 евра, у Србији његов колега на толико може да
рачуна тек после више од 15 часова, што је готово
два радна дана. Да би сустигли радника у Немачкој
који за 60 минута обезбеди себи 30 евра, на послу
запослени у Србији морају да буду бар 13 сати. То важи само
за оне са просечном платом, а таквих је у Србији све мање,
пишу „Новости”. Две трећине запослених који добијају мање
од просека кући однесу тек око 25.000 динара месечно. Њихов сат кошта тек 1,3 евра. Тако се српски радник сврстао
међу најмање плаћене на Старом континенту.
Сат рада у Европској унији стаје од 3,9 до 39 евра, у зависности од тога да ли је реч о Бугарској или Шведској. Разлике
у европским платама израженије су и од разлика у националном богатству. Радник у Европи, у просеку, кошта око 23
евра, док је у осам земаља некадашњег источног блока сатница испод 10 евра. У Чешкој, тако, радна сатница износи 10
евра, Хрватској 8,7 евра, БиХ 3,5 евра, Румунији 4,4 евра, док
је у Србији од 2,2 евра упола нижа.
Драгољуб Рајић, председник Уније послодаваца Србије,
указује да спадамо у осам земаља са најнижом сатницом у
Европи, али нас инвеститори још увек заобилазе.
„Разлог зашто је инвеститора још мало је у томе што
они прво гледају колики је ниво заштите приватне својине
у одређеној земљи, затим колико брзо њихова инвестиција
може да се реализује и да ли могу јасно да предвиде трошкове те инвестиције. То је све у Србији још споро и непредвидиво због замршене бирократије и различитих скривених
пореза, нејасне правне регулативе, застарелог Закона о раду,
лошег Закона о планирању и изградњи, проблема са катастром непокретности. Тек после ових анализа, инвеститори
гледају колики је просечни радни сат за дату државу и да

Наш лош положај још више је погоршан падом Србије на
листи конкурентности Светске банке на 101. место. То значи да је Србија тренутно, по условима пословања, међу последњима у Европи.
„Косово и Метохија је испред нас по зарадама у државној управи, здравству и образовању, али не објављују плате
у приватном сектору и по делатностима, као ни Албанија. У
односу на нашу бруто плату, пошто Кинези добијају бруто
па сами себи уплаћују шта треба, Кина крајем ове или почетком идуће године премашује Србију, а Пекинг и Шангај су
већ далеко изнад наших плата”, каже економиста Мирослав
Здравковић.

Куповна (не)моћ

ли држава даје неке субвенције уз инвестицију”, каже Рајић.
Истраживање Уније послодаваца показује да је мало
радника у Србији који раде пуно радно време, односно осам
сати. Таквих је тек 9,4 одсто. На узорку од 242 компаније у
којима ради скоро 15.000 људи, истраживање је показало
да око 17,4 одсто запослених ефективно ради пет сати, 16,5
одсто свега три сата дневно, а 1,2 одсто њих ефективно је ангажовано мање од једног сата. У домаћим компанијама 23,2
одсто радника користи паузу дужу од једног сата, а 22,9 одсто одмара се 30 минута. За годину дана, чак 29 одсто запослених тражи шест до десет пута слободан дан, а 25 одсто њих
чак 16 до 20 пута, пишу „Новости”.

58

| Број 536 | 25.09.2013.

„Српски радник је, нажалост, међу најмање плаћеним радницима, не само у Европи, него и у свету. Просечна нето зарада,
без пореза и доприноса у Србији је 44.182 динара, а 60.896 динара бруто. Из тога произлази да српски радник по радном сату
ради за 251 динар или 2,2 евра”, каже за „Новости”, Ранка Савић,
председница Асоцијације слободних и независних синдиката
АСНС. Она додаје и да је минимална зарада у Србији међу најнижима и износи око 21.000 динара, односно 188 евра. Иза нас
су Македонци са минималном зарадом од 131 евра, Албанци са
149, Румуни са 157, Бугари 159 евра, док је у БиХ 166 евра.
„Месечни минималац у Кини је 200 евра. Истовремено, чак
девет пута већи минималац примају радници у Луксембургу од
1.874 евра, а у Словенији 784 евра”, каже Савић.
Разлике у зарадама у Европи још су уочљивије када се погледа куповна моћ. За свој дом, просечан радник наше земље
мора да ради три пута дуже од Немца и два пута дуже од Словенца. Наиме, са просечном зарадом од 390 евра, грађанин Србије морао би да ради 13 година да би купио стан од 50 квадрата, под условом да целу зараду склања са стране и не потроши
ниједан једини динар. За аутомобил вредан 14.000 евра, радник
у Србији морао би да штеди читаву зараду три године.

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

Пројекат Друга шанса

У СКЛАДУ
СА СВЕТСКИМ
ТРЕНДОВИМА
Стратегијом образовања предвиђа се да у
2020. години најмање седам одсто популације
буде обухваћено програмима образовања
одраслих

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су
људима неопходне да остваре своје потенцијале.
„Последњи попис становништва говори да је без и једног дана школе 164 хиљаде грађана, док 850 хиљада одраслих, односно 14 одсто становништва старијег од 15 година,
није завршило основну школу. Зато је важно да се настави
пројекат Друга шанса, који образује одрасле, како би се сви
грађани Србије укључили у образовни систем. Наша жеља је
да се што брже се уклопимо и будемо равноправи са Европском унијом. Један од првих задатака је управо образовање”,
рекао је министар просвете Томислав Јовановић на завршној конференцији пројекта Друга шанса. Он је нагласио да су
поједини предлози за законске измене, проистекли из трогодишњег пилот пројекта функционалног образовања одраслих, постали део образовних закона. То се пре свега односи

Системски развој функционалног
основног образовања
Пројекат Друга шанса финансира Европска унија са 4 милиона евра бесповратних средстава, а његова имплементација
траје од 2010. године и завршава се у септембру 2013. године.
У оквиру пројекта је системски развијено функционално основно образовање одраслих, израђени су и тестирани трогодишњи
наставни план и програм и материјали за учење и подучавање.
Изграђен је капацитет људских ресурса за извођење овог програма образовања, а у 70 општина у Србији успостављена су локална партнерства са релевантним социјалним институцијама
у циљу подршке програму. Значајно је током три године реализације пројекта повећана и јавна свест о значају образовања
одраслих и писмености уопште. На основу позитивних резултата, ресорно министарство је увело програм Функционалног
основног образовања одраслих у редован систем образовања у
школској 2013/14. години.

Бесплатна публикација о запошљавању

на Закон о образовању одраслих, који је усвојила Народна
скупштина.
„Програм Друга шанса је прилагођен нашој земљи, али
и усклађен са светским трендовима. Реализује се од 2010.
године и траје до 26. септембра ове године, када ће бити завршен први део пројекта и када ће изаћи прва генерација
образованих људи који су искористили другу и крећу у реализацију треће шансе. До сада је 4.565 одраслих укључено
у програм и, у једном од три циклуса наставе, добило сведочанства о завршеним разредима основне школе”, рекао је
Јовановић и указао да је за реализацију наставе оформљено
154 школска тима, а 1.355 наставника из основних и средњих
школа прошло је обуке за рад у образовању одраслих.
„Захваљујући Другој шанси, образовни систем је добио
могућност да боље одговори на изазове и на кључне трендове у образовању у целом свету, а један од њих је целоживотно
учење”, рекао је Јовановић. Он је подсетио да само три одсто одраслих између 25 и 60 година учествује у програмима
образовања одраслих, а да се Стратегијом образовања предвиђа да у 2020. години буде обухваћено најмање седам одсто
ове популације.
За реализацију програма Друга шанса потребна је јака
друштвена подршка, јер су полазници углавном припадници најугроженијих група становништва. Њих обучавају за
једноставна занимања, што их чини конкурентним на тржишту рада.
„Не ради се само о образовању, већ је ово друга шанса за
живот ових полазника. Програм се наставља и верујем се да
ће се проширити и на више од ових 70 основних школа које су
укључене у пројекат”, рекла је Анита Јакобсоне, руководилац
Пројектног тима Друга шанса и подсетила да су у програм
биле укључене и 84 средње стручне школе.
По речима Мартина Керна, шефа одељења за пројекте
у Делегацији ЕУ у Србији, ЕУ је од 2003. године донирала 63
милиона евра за реформу образовног система у Србији. Он је
подсетио да је у циљу унапређења квалитета наставе, Европска унија донирала 200.000 евра за куповину нове техничке
опреме, лап топова, рачунара и других помагала, свим школама које су реализовале програм Друга шанса.
У свих 70 основних школа почео је упис нове генерације
полазника функционалног основног образовања одраслих
за идућу школску годину. За будуће полазнике подстицајна
може да буде прича Ане Вукомановић из Врњачке Бање. Она
је најмлађа од осморо деце и не зна зашто је родитељи нису
школовали. У клупу је први пут села у педесет осмој години
живота. „Ове године сам завршила четири разреда. А планирам и даље докле год постоји школа. Иако сам у годинама
које нису приличне за школу, ја се још увек осећам као дете
које је тек пошло у школу”, каже Ана Вукомановић.
А.Б.
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Безбедност и здравље на раду

ПРЕВЕНЦИЈА КАО
ОСНОВНИ ПРИНЦИП

У Србији сваке године око 40 запослених смртно страда на радном месту, а преко 1000
запослених претрпи тешку повреду на раду – упозорава мр Стана Божовић, државна
секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике
Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања
и социјалне политике мр Стана Божовић, присуствовала је отварању Државног такмичења екипа „Црвеног крста Србије” у
пружању прве помоћи при повредама на раду. Поред државне
секретарке, такмичаре су поздравили и директорка Управе за
безбедност и здравље на раду Вера Божић Трефалт, помоћник
министарке здравља, Зоран Ковачевић, генерална секретарка
„Црвеног крста Србије”, Весна Миленовић и директор сектора
безбедности Радио телевизије Србије, Бошко Марковић. Државна секретарка Стана Божовић је упозорила да у Републици Србији сваке године, према подацима Инспектората за рад, у просеку, око 40 запослених смртно страда непосредно на радном
месту, а преко 1000 запослених претрпи тешку повреду на раду.
„Ови подаци указују да је неопходно предузети мере
како би се ситуација у овој области поправила и унапредила”,
рекла је Стана Божовић и нагласила да су веома важне промотивне активности попут такмичења у пружању прве помоћи
које имају за циљ да укажу на важност области безбедности и
здравља на раду.
„Такмичење је важно, између осталог, јер на њему учествују омладина и подмладак „Црвеног крста”, који кроз ово такмичење стичу вештине за адекватно пружање прве помоћи и
подижу свест о значају безбедности и здравља на раду, рекла
је мр Стана Божовић.
Према проценама Међународне организације рада на свету 2,34 милиона људи годишње смртно страда на раду, од овог
броја 321.000 се односи на повреде на раду, док је 2,02 милиона
смртних случајева узроковано различитим типовима болести
у вези са радом, што у просеку износи више од 5.500 смртних
случајева дневно. У Европској унији на свака 3,5 минута једна
особа изгуби живот, као последица повреде на раду или професионалне болести. Стопа повреда на раду и здравствени
проблеми у вези са радом имају директан утицај на економски
раст и на запосленост у Европи. Најмање 450 милиона радних
дана је изгубљено сваке године, процене варирају али повреде

на раду и трошкови (лечење, боловање итд.) коштају економију
ЕУ најмање 490 милијарди евра.
Божовићева је нагласила да је област безбедности и
здравља на раду у Републици Србији регулисана Законом о
безбедности и здрављу на раду и подзаконским актима. Закон
тежи, како је рекла, да код свих чинилаца у систему успостави превенцију као основни принцип како би се број повреда на
раду и професионалних болести стално смањивао, односно ,
како се ове појаве не би дешавале. Она је посебно истакла да се
повреде на раду дешавају у скоро свим делатностима, највећи
број повреда се дешава у грађевинарству и индустрији.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике - Управа за безбедност и здравље на раду, у оквиру својих
надлежности преузело је низ активности на унапређењу ове
области. У 2013. години у завршној фази израде су Закон о изменама и допунама Закона безбедности и здрављу на раду и
Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији
за период од 2013. До 2017.године, са низом мера за унапређење
ове области.
Информација о такмичењу у пружању прве помоћи биће
послата и Међународној организацији рада и Агенцији за безбедност и здравље на раду ЕУ.
Извор: сајт Владе Србије

Пример успешне сарадње у Краљеву

КОРАК У ДОБРОМ СМЕРУ
Кандидати су били одлични, послодавац је задовољан стручношћу и мотивацијом за посао.
Следи избор 80 кандидата који ће бити упућени на обуку и распоређени на радна места
У Краљеву је за 10. октобар ове године најављено
свечано отварање продајног објекта компаније ДИС.
Почетку рада овог објекта претходила је успешна сарадња Националне службе за запошљавање Филијала Краљево и Сектора за људске ресурсе ДИС-а. НСЗ је
анимирала заинтересована незапослена лица да конкуришу за посао, организовала обуке за писање CV-ја
и пропратног писма, пружила стручну помоћ лицима
у састављању истих, ставила на располагање техничка средства (компјутере, штампаче, Интернет...) у Клубу за тражење посла. Следећи корак у сарадњи било је уступање просторија НСЗ за обављање интервјуа. Интересовање незапослених
лица је било огромно. Кроз интервјуе је прошла одабрана група
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од 370 кандидата, који су конкурисали за радна места
у продаји воћа и поврћа, пецива и деликатеса, као и за
послове месара, магационера и касира. Такође, међу
кандидатима су бирани и они који су конкурисали за
радна места референта набавке, пословође и директора огранка.
По речима стручњака за људске ресурсе ДИС-а,
кандидати су били одлични, послодавац је задовољан
стручношћу и мотивацијом за посао. Следи избор 80
кандидата који ће бити упућени на обуку и распоређени на радна места. Ово представља значајан допринос смањењу незапослености у Краљеву.
С.А.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Акција превентивног прегледа у Филијали Ниш

БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕгО ЛЕЧИТИ
Имати здраву радно способну популацију је јако важно. Боље здравље значи и већу
спремност за рад, а утиче и на продуктивност

Национална служба за запошљавање у сарадњи са Заводом за здравствену заштиту радника спровела је акцију превентивног мерења крвног притиска и нивоа шећера у крви у
просторијама Филијале Националне службе за запошљавање
у Ниш-у.
Акцији се одазвао велики број како незапослених лица,
тако и радника Филијале у Нишу.
„Превенција је кључ доброг здравља. Имати здраву радно
способну популацију је јако важно. Боље здравље, свакако, значи и већу спремност за рад, а утиче и на продуктивност. Управо оваквим акцијама, покушавамо да подигнемо ниво свести
грађана када је брига о здрављу у питању. Свакако је боље спречити него лечити”, казала је Драгана Ђорђевић. координатор
здравствено васпитног рада из Завода за здравствену заштиту
радника у Нишу.
Александра, млада дизајнерка текстила, задовољна је
овом акциојом.
„Ретко имам времена за одлазак лекару, па ми је овако
нешто заиста добро дошло. Свратила сам до свог саветника
за запошљавање да се распитам око неког конкурса, али сам
уједно проверила притисак и ниво шећера у крви”, прича млада
Нишлијка.

Доктор Невена Димић је саветује:
„Најбоље је редовно ићи на контроле. Међутим, и овакви
блиц прегледи могу бити јако корисни. Ниво шећера у крви,
као и крвни притисак су основни индикатори здравља и препоручљиво је проверати их, макар то било и повремено”.
Национална служба за запошљавање ће, на задовољство
својих корисника услуга, и у будућности узамати учешће у
сличним акцијама.
В.К.

Самсунг организује обуке за незапослене у сарадњи са НСЗ

РАЗВОЈ КОМПЕТЕНција
НЕЗАПОСЛЕНИХ

Кроз едукације незапослена лица ће стећи вештине и знања из области информационих
технологија која ће им обезбедити добру основу за лакше запослење или самосталан рад
Незапослени са евиденције Националне службе за запошљавање ће, у овој и у наредној години, имати могућност
да прођу кроз програме обука за ИТ стручњаке, унапреде
своје знање и овладају најсавременијим информационо-комуникационим технологијама. Први циклус обука креће већ
крајем септембра у Нишу а наредне године у Новом Саду и
Београду.

Бесплатна публикација о запошљавању

То је један од елемената и резултата Споразума о сарадњи који су у јулу потписали представници Министарства
рада и компаније Самсунг, Огранка Самсунг Електроникс
Аустрија ГМБХ, чији је циљ развој компетентности незапослених са евиденције НСЗ и повећање броја запослених у Србији. Пројекат обука за тржиште рада ће укључити 225 незапослених, тачније по 75 полазника обука у Нишу, Београду и
Новом Саду.
Прва група незапослених Нишлија, који су прошли селекцију Нишке филијале НСЗ, потом ИТ Центра и тестирања,
биће укључена у 5 обука које трају 4 месеца. Кроз едукације за инжењера мрежних система, Php Web програмера,
андроид програмера, дизајнера компјутерских игара или
програмера Windows апликација, незапослена лица ће стећи
вештине и знања из области информационих технологија
која ће им обезбедити добру основу за лакше запослење или
самосталан рад.
Тренизи, које у сарадњи са НСЗ организује компанија
Самсунг, осмишљени су тако да искључиво покривају области које су актуелне у свету а то су области које су укључене и у државну стратегију развоја информационог друштва.
Акценат је на обукама из програмирања, јер је то област за
коју у овом тренутку постоји највећа потражња у свету а самим тим и код нас.
М.К.
25.09.2013. | Број 536 |
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Запошљавање старијих радника

ПРОДУКТИВНИ И
У ПЕДЕСЕТИМ

Пракса запошљавања особа у шестој деценији показује извесне парадоксе - до радне
књижице чешће долазе особе са нижим степеном образовања, него особе са факултетском
дипломом – напомиње Синиша Надбантић, директор НСЗ

У

данашње време изразито високе стопе незапослености, компаније могу бити знатно селективније при
одлуци кога да запосле. Старији кандидати обично
нису високо рангирани при запошљавању из више
разлога, од којих су неки објективни, а неки и умишљени.
Узимајући у обзир глобално распрострањен тренд старења
нација и чињеницу да старији радници постају доминантнији део радне снаге, било би добро искористити тај непресушни извор радне снаге. Наравно, старијим радницима се
можда мора изаћи у сусрет у неким другим аспектима, нарочито ако је посао физички напоран. У Немачкој су урадили
и обимно истраживање које је недвосмислено доказало да
продуктивност компанија расте чим се број запослених који
имају између 45 и 50 година повећа за само један одсто.
У Србији, међутим, важе другачија правила и послодавци изузетно нерадо примају људе у тим годинама, отписујући их као полупензионере. Велики проблем представља
и чињеница да су људи старији од 45 годинa у протеклој
деценији били највећи губитници транзиције. Они су у већој
мери губили посао, било због саме природе посла и делатности у којима су радили, попут текстилне, машинске и
хемијске индустрије, у којима је током реструктурирања и
приватизације дошло до гашења великог броја послова, али и
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због недостатка квалификација, знања и вештина које захтевају нове технологије. На евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање налази се око 90.000 особа
старих између 45 и 50 година, и 163.259 особа старости од 50
до 59 година. У конкуренцији са више од 200.000 незапослених младих особа, њихове шансе за запослењем су сведене
на минимум.
Старији радници иза себе имају искуство и знање па
могу много да допринесу својим компанијама. Недостају им
допунска знања која би била у функцији нових технолошких
захтева, али наши послодавци нису препознали њихов потенцијал и потребу за надоградњом. Драгољуб Рајић из Уније
послодаваца Србије проблем види у лошем Закону о раду.

Политика старења
У Србији живи 7,18 милиона грађана, што указује на
смањење броја становника, показали су резултати последњег
пописа становништва. Просечна старост становника Србије
је 42,2 године. У односу на 2002. годину, када је спроведен
претходни попис, број становника Србије је смањен за 4,15%,
а просечна старост је повећана за две године. Као разлози за
смањење броја становника наведени су негативан прираштај
и одлазак грађана у иностранство. Према подацима пописа из
2011, удео старијих од 65 година у укупној популацији је 17,4%,
а млађих од 15 година 14,3%. Према проценама Светске здравствене организације, до 2030. године ће 19% становника Србије
бити старо 65 или више година. Старењу популације у Србији
допринеле су све три компоненте популационе динамике – наталитет, морталитет и миграције. Међутим, у другој половини
20. века, основни разлог старења популације била је ниска стопа
наталитета, недовољна чак и за просту смену генерација.
Стручњаци препоручују Србији, као и земљама централне
и источне Европе, да развију изводљиве, јефтине и одрживе политике и програме за старије. Такође, те земље треба да измене
законе о социјалној заштити и спреме се, уз помоћ дугорочних
стратегија, за све већи број старијих грађана који ће бити зависни од државне бриге и услуга подршке.

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

„Послодавци у Србији не желе да запосле раднике старије од 40 година, јер ако дође до пропадања фирме, они
запосленом морају да исплате високу отпремнину. Друго,
старији радници немају додатне вештине које су данас неопходне за већину послова који се траже на тржишту рада.
И стране компаније које долазе у Србију радије запошљавају
млађе раднике, уложе у њих, обуче их и дугорочно имају квалитетног радника”, каже Рајић и додаје да фирме тешко опстају и да су им потребни запослени који су потпуно предани
послу и спремни да себе подреде фирми. Он тврди да старији
радници не поседују мотивацију коју послодавац очекује, јер
је она углавном везана за решавање проблема какви су рате
за стамбени кредит или школовање деце.

правник од 55 година. Због чега је то тако? Сваког послодавца занима радно искуство оног кога запошљава, јер му је у
интересу да се та особа без додатне обуке одмах укључи у
процес производње и да не прави ‚шкарт‘ на послу - зато ће
пре да запосли искусног педесетогодишњег занатлију који
савесно и готово аутоматски обавља свој посао, а не двадесетогодишњег ‚занатлију‘ са дипломом средње машинске
школе, јер зна да ће тог младића морати да учи послу, да
инвестира и новац и време док од њега не направи мајстора.
Са друге стране, послодавац ће радије запослити двадесетогодишњег, а не педесетогодишњег правника”, каже Синиша
Надбантић и додаје да удео незапослених педесетогодишњака на евиденцији службе за запошљавање износи 21,5 одсто.
„Послодавцу је значајно да особа жели да се пење у хијерархији предузећа. Радно искуство јесте предност старијих
радника, али они су као највеће жртве транзиције веома често годинама изван радног процеса. Зато се послодавци ретко
одлучују за њих јер сматрају да је такав радник изашао из
радне рутине. У компаративној предности налазе се старије
занатлије свих профила - заваривачи, механичари, машинбравари... Млади су се боље показали у обављању административних послова, због знања страних језика и рада на
рачунару”, каже Рајић и додаје да су, са становишта послодавца, најпожељнији радници они између 30 и 40 година, иако
су радници у четрдесетим и педесетим годинама у напону
снаге.

Носиоци прогреса
Истраживање немачког Института за истраживања показало је да се продуктивност повећава за 0,5 одсто када број
запослених између 45 и 50 година порасте за један одсто. Резултате студије званично је саопштила немачка министарка за рад
и социјална питања Урсула фон дер Лејен, која је том приликом
нагласила да је тиме елиминисана заблуда да су једино млади
људи носиоци прогреса. „Живимо дуже, радни век се продужава, па је наш циљ да рад постане нормална ствар и за људе старије од 60 година”, рекла је фон дер Лејенова.

Директор Националне службе за запошљавање Синиша
Надбантић је у изјави за лист „Политика” нагласио да пракса
запошљавања особа у шестој деценији показује извесне парадоксе - до радне књижице чешће долазе особе са нижим
степеном образовања, него особе са факултетском дипломом. То другим речима значи да ће се пре запослити машинбравар него машински инжењер.
„Сваки послодавац ће пре запослити искусног занатлију
од 55 година него искусног економисту истих година. Важи и
обрнуто - у фирми ће се лакше запослити правник од 25 него
Бесплатна публикација о запошљавању

Међутим, прича о компаративној предности особа које
имају нижи образовни профил, важи за мушкарце. Жене у
педесетим годинама које се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање углавном имају завршену гимназију или неку средњу стручну школу. Осим тога, многе од
њих не знају да раде на рачунару и не знају стране језике, па
не представљају конкуренцију девојкама са истим степеном
стручне спреме које имају та знања.
„Улога Националне службе за запошљавање јесте да их
обучи тим знањима и вештинама како би биле конкурентне.
Покушаћемо да низом мера стимулишемо послодавце да запошљавају оне који припадају старосној групацији од 50 до
60 година. Закон о социјалном предузетништву, који се налази у скупштинској процедури, усмерен је управо ка ризичним и тешко запошљивим групама становништва - особама
од 50 до 60 година, особама са инвалидитетом и корисницима социјалне помоћи. Он предвиђа запошљавање у социјалним предузећима”, каже Надбантић за „Политику”.
А.Б.
25.09.2013. | Број 536 |
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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

www.nsz.gov.rs

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

