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Социјални дијалог у Србији

НИШТА О НАМА
БЕЗ НАС

Људска права не долазе на „сребрном тањиру”, већ
грађани морају да се боре за њих, али сви они који треба да
контролишу власт нису довољно спремни, ни вољни, да буду
ефикасни у тој борби

Удружење младих
привредника Србије

ПРЕДУЗЕТНИШТВО –
ШАНСА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

УМПС ће окупљати најактивније и најспособније младе у
Србији који желе или су већ основали сопствена предузећа.
Основни циљ је креирање бољег пословног амбијента

Обуке након „Друге шансе”

СПРЕМНИ ЗА
СВЕТ РАДА

Полазницима програма дата је могућност за стицање
додатних знања кроз обуке које реализује НСЗ, како би
спремнији закорачили у свет рада
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Уједињени грански синдикат „Независност”, у сарадњи са
представницима институција надлежних за заштиту и унапређење људских, синдикалних и радних права грађана, као и независним експертима, организовао је прошле недеље округли сто,
под називом „Шта то беше пристојан рад и достојанствен живот”.
Расправа је вођена на теме: социјални дијалог у Србији - стање и
перспективе, актуелна економска ситуација у земљи и положај
запослених, програм мера Владе Србије за превазилажење кризе и платформа синдиката за разговоре о приоритетима социјално-економске политике са Владом. Учесници округлог стола презентовали су суморну слику тренутног стања у земљи.
На основу Инструмента претприступне помоћи Европске комисије (ИПА 2007-2013), Министарство просвете Републике Србије,
у сарадњи са Националном службом за запошљавање, наставља
реализацију пројекта „Друга шанса - Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији“. Циљеви пројекта су
стицање или проширење основног општег образовања и почетно стручно оспособљавање за послове који се траже на тржишту
рада. У 70 општина у Србији успостављена су локална партнерства са релевантним социјалним институцијама у циљу подршке
програму. Ресорно министарство је увело програм Функционалног основног образовања одраслих у редован систем образовања у
школској 2013/14. години.
У Београду је основано Удружење младих привредника Србије (УМПС), са циљем да се креира бољи пословни амбијент за
младе који желе да се баве сопственим бизнисом. Удружење је
формирано како би им помогло у решавању проблема са којима
се суочавају у пословању и заштитило интересе младих привредника, заступањем њихових ставова пред надлежним органима и
доносиоцима одлука. За председника Удружења изабран је Филип
Радојичић, власник фирме „Дамек” д.о.о. из Чачка, која се бави прерадом и пласманом воћа.
„Позивам све младе предузетнике да нам се придруже, да
заједно побољшамо привредни амбијент у коме радимо и промовишемо омладинско предузетништво као шансу за запошљавање”,
изјавио је овом приликом Радојичић.
Пројекат „Подршка развоју предузетништва у Панчеву”, којим
ће бити обухваћени млади и жене, као најугроженије групе у
погледу радног ангажовања, представљен је протекле недеље на
састанку који су представници Филијале Панчево НСЗ одржали
са Удружењем занатлија. План је да се кроз информисање, предавања, радионице и обуке обухвати око 1700 особа. У изабраним
основним и средњим школама ученици ће се упознати са светом
бизниса, предузетништвом и предузетничким занимањима, а за
жене су планиране обуке ткања и филцовања.
Редакција
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Осми сајам шљива у Осечини

ШЉИВА
КАО БРЕНД
Циљ манифестације је да поврати значај
шљиви - најраспрострањенијој подгорској
и српској воћарској култури, допринесе
унапређивању шљиварства на овом подручју
и кроз бројне сајамске садржаје афирмише и
све друге ресурсе и потенцијале

П

оследњег викенда у августу, у Осечини код Ваљева
одржан је Осми сајам шљива. Бројни произвођачи изложили су све што од шљиве може да се направи - ракију, пекмез, суве шљиве са орасима, колаче и карабане.

Циљ манифестације је да поврати значај шљиви - најраспрострањенијој подгорској и српској воћарској култури,
допринесе унапређивању шљиварства на овом подручју и
кроз бројне сајамске садржаје афирмише и све друге ресурсе и потенцијале општине Осечина. Део ваљевске Подгорине
један је од водећих региона у Србији по производњи шљиве,
са преко милион стабала тог воћа, као и бројним прерадним
капацитетима за смештај и складиштење. Стратегија одрживог развоја каже да ће Осечина 2020. године бити општина
са развијеном пољопривредом, откупом, јаким прерадним
капацитетима, удруженим произвођачима, брендираним
производима са заштићеним географским пореклом.

Према подацима организатора, на манифестацији је
учествовало преко 200 излагача из Србије и региона, организовано је низ стручних предавања, изложба механизације
за рад у воћњацима, забавни програми. Током три дана Осми
сајам шљива посетило је више од 30.000 гостију. Традиционално, као и претходних година, учешће на овој манифестацији узела је ваљевска филијала НСЗ, те су бројни посетиоци
имали прилику да сазнају све о услугама и програмима Националне службе за запошљавање.
Локална самоуправа је последњих година стимулисала воћаре на улагање, а носиоци развоја су Земљорадничка
задруга у Пецкој, нове задруге у неколико села, као и српско-аустријска компанија „Подгорина фрукт”, која је успешна
приватизација некадашње „Подгорке”.
Награђени су најбољи учесници сајма у различитим категоријама. Ваљевској фирми „Агранела”, која је према подацима Привредне коморе Србије у 2012. години била највећи
извозник сувих шљива из Србије, организациони одбор је
доделио посебну награду - златник. Очекује се да ће ове године „Агранела” понудити тржишту 1000 тона суве шљиве
без коштице.
„Захваљујем свима што заједно делимо радости и успехе у производњи шљива, ракија и других прерађевина. Осечина је ових дана била престоница шљива. Овде је отворен

Први српски музеј шљиве. Фирма ‚Јовановић воће‘ је потписала важан привредни уговор за извоз 500 тона суве шљиве
у Румунију, на тржиште ЕУ, а предузетник из Неделишћа, из
Хрватске, у преговорима је да у Осечини или Ваљеву отвори
фирму пољопривредне механизације”, поручио је Ненад Стефановић, председник Општине Осечина.
Излагачи и гости из региона сагласни су у оцени да је
ова сајамска манифестација веома успешна и поручили: „Ето
нас опет идуће године!”
Р.С.

Мониторинг права особа са инвалидитетом

ПРАВО НА РАЗЛИЧИТОСТ

Дискриминацију у области здравства доживело је 28 одсто особа са инвалидитетом, 43
одсто сусрело се са непоштовањем различитости. Бројна права постоје само на папиру, док
у пракси не могу да се остваре, јер осим архитектонских баријера на путу често стоји и
неразумевање околине
Центар за оријентацију друштва - ЦОД у партнерству
са Међународном промоцијом права особа са инвалидитетом (Disability Rights Promotion International - D.R.P.I.) - Јорк
универзитет из Торонта и Републичким удружењем Србије
за помоћ особама са аутизмом, представио је мониторинг
извештај права особа са инвалидитетом у Републици Србији. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Шведске
агенције за међународни развој и сарадњу - СИДА.
У извештају који садржи 60 интервјуа са особама са инвалидитетом из Београда, Новог Сада и Велике Плане, наводи се да се ОСИ суочавају са препрекама у обављању свакодневних активности, као што су коришћење јавног превоза,
улазак и кретање кроз приватне и јавне зграде и употреба
кућних апарата, а становање представља један од горућих
проблема и директно утиче на социјалну изолованост ОСИ. У
извештају, који ће бити предат Комитету УН за права особа
са инвалидитетом, такође се наводи да су поште и станице
полиције и даље у највећој мери недоступне за особе за инвалидитетом и упозорава на слаб квалитет површина коловоза,
тротоара и ивичњака, као и на недостатак тактилних трака и
звучних семафора.

Један од аутора студије, Радош Керавица, из Европског центра за надгледање права особа са инвалидитетом,
ово илуструје примером ученика са инвалидитетом који је
предложио директору своје школе да направи архитектонску
рампу за прилаз образовној установи. Директор је одбио, са
аргументацијом да би у том случају велики број деце са инвалидитетом уписивао школу, а они не знају шта би са њима.
„Ово је случај који јасно сведочи о томе да особе са
инвалидитетом имају бројна права на папиру, која у пракси уопште не могу да остваре, јер им осим архитектонских
баријера на путу често стоји и неразумевање околине”, закључује Керавица и додаје да је истраживање показало да
се здравство високо котира на листи проблема са којима се
особе са инвалидитетом суочавају.
Како се наводи у извештају, око 72 одсто особа са инвалидитетом које су учествовале у овом истраживању нема
приступ потребним услугама подршке у области социјалне
заштите, а 41 одсто нема могућност утицаја на доношење
одлука и избор услуге коју ће добити. Дискриминацију у области здравства доживело је 28 одсто особа са инвалидитетом које су учествовале у истраживању, а 43 одсто сусрело
се са непоштовањем своје различитости. Велики број жена
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уопште не одлази код гинеколога, јер за њих не постоје специјално адаптирани столови, а особе које због физичког хендикепа не могу својеручно да се потпишу немају приступ
правосудним институцијама, јер им се не дозвољава употреба печата, односно факсимила.
Представница Републичког удружења за особе са аутизмом, Весна Петровид, рекла је да социјална заштита подразумева материјална давања, али да је многим људима са
инвалидитетом одбијена помоћ.
„Социјална заштита углавном подразумева да је инвалидитет физичке природе”, рекла је Петровид и запитала се
шта ћемо са људима са менталним инвалидитетом. Она је
указала да социјална заштита нема велики избор услуга и
да је дуг пут доказивања да неко има инвалидитет, као и да
се чак 85 одсто испитаника жалило на проблем здравствене
заштите.
Учесници истраживања наводе као један од великих
проблема новчана давања по основу инвалидности, као и да
износи који се издвајају за туђу негу и помоћ нису довољни.
Поред тога, често нису у могућности да оду на бањско лечење
због рестриктивних законских одредби, а и остваривање
права на ортопедска помагала представља велики проблем.
Ана Павловић, чланица Савеза слепих Србије која је
учествовала у састављању овог извештаја, нагласила је да
велики број особа са хендикепом нема приступ правосудним
установама - због неприступачности судова или недостатка
новца за вођење судских поступака, а особе са сензорним
оштећењима имају додатни проблем са судском администрацијом, јер државне установе не признају факсимил
уместо потписа.
„Иако је инклузивно образовање уведено у наш школски
систем, а наставници имају обавезу да за свако дете са инвалидитетом праве индивидуални образовни план, слепи и
слабовиди ученици имају велики проблем да прате наставу,
јер је израда уџбеника на Брајевом писму веома скупа, а велики број образовних установа је и даље недоступан деци са
хендикепом, јер нема архитектонских рампи”, истакла је Ана
Павловић.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Контрола јавних предузећа

ЛИЧНА КАРТА
Планирање и евалуација представљају
елементе концепта доброг управљања, који је
од великог значаја за превенцију корупције
и осталих неправилности и злоупотреба у
функционисању јавног сектора

Министарство привреде најавило је детаљан план контроле јавних предузећа у Србији којих има око 500 и запошљавају око 200.000 људи. Од укупног броја јавних предузећа, 198 је прошлу годину завршило са губицима. Према
анализи Агенције за привредне регистре (АПР), губиташка
јавна предузећа учествовала су прошле године са 87 одсто
у укупним губицима српске привреде од 63 милијарде динара. Губици јавних предузећа чине четири петине свих губитака у привреди Србије. У прошлој години износили су 54
милијарде динара и повећани су чак седам пута у односу на
2011. годину.
Укупно издате гаранције јавним предузећима износиле су крајем 2011. године више од 1,7 милијарди евра. Нови
министар привреде, Саша Радуловић, одмах је на почетку
мандата затражио да јавна државна предузећа доставе том
министарству детаљне информације и податке о обавезама
и потраживањима које имају, имовини, зависним предузећима, органима управљања. Како су навели у Министарству
привреде, реч је о информацијама и подацима који чине
својеврсну „личну карту” тих предузећа, на основу које ће
бити могуће детаљно сагледати ситуацију и тренутно стање
у њима.

Из Агенције наводе да једна од мера у Акционом плану
за спровођење нове Националне стратегије за борбу против
корупције предвиђа измене Закона о јавним предузећима,
тако да се уведу јасни и објективни критеријуми за избор,
разрешење и начин вредновања рада директора на свим
нивоима, као и механизми одговорности за доследно спровођење тих критеријума.
„Србија мора да се промени. Србија се не може променити тако што нећемо променити ништа. Ствари које не функционишу морају да се мењају и када буде време влада ће
изаћи с конкретним решењима”, рекао је Радуловић.
Радуловић је након састанка са члановима и партнерима
Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД)
навео да Министарство привреде, односно Влада Србије, има
системски приступ свим јавним предузећима и предузећима у реструктурирању. „Због тога се раде ‚личне карте‘, како
би се утврдило финансијско стање, имовина, обавезе, као и ко
су купци и добављачи тих компанија”, истакао је Радуловић.
Министар је напоменуо да ће исти посао бити урађен за
сва предузећа за која је задужена Агенција за приватизацију
Републике Србије, у којој има 615 привредних субјеката који
запошљавају 102.000 људи.
„Овај проблем је велики терет за државу и морамо га
решити. Мора се променити економска политика, при чему
ће се Министарство привреде посебно базирати на домаће
привреднике. Потребна нам је здрава економија, заснована
на профиту“, саопштио је Радуловић.
В.П.

Стоп сивој економији

После анализе информација и података биће разрађен
детаљан план контроле јавних државних предузећа, најавило је Министарство привреде. Најаву усвајања прецизних
планова рада јавних предузећа, који ће бити праћени на месечном нивоу и на основу којих ће резултати рада директора
бити оцењивани, поздравила је и Агенција за борбу против
корупције. Како се наводи у саопштењу Агенције, планирање
и евалуација рада стварају одговорност за управљање институцијом и представљају елементе концепта доброг управљања, који је од великог значаја за превенцију корупције
и осталих неправилности и злоупотреба у функционисању
јавног сектора.
Бесплатна публикација о запошљавању

Почетком септембра НАЛЕД је члановима и представницима привреде предочио планиране кораке у спровођењу активне
Кампање за сузбијање сиве економије у Србији. Директорка
Тима за регулаторну реформу, Јелена Бојовић, представила је
нову иницијативу НАЛЕД-а, која се односи на смањење сиве
економије у свакодневном пословању и животу грађана, а кроз
активно учешће привреде, грађана и пре свега Владе Србије.
НАЛЕД ће у предстојећем периоду, у сарадњи са члановима и партнерима, спроводити планиране активности у две фазе.
Прва фаза је медијска кампања, која подразумева обезбеђивање
подршке јавности, анализе постојећих ефеката (квантификација
ефеката), заговарање/лобирање, а друга је спровођење Стратегије за ублажавање мера сиве економије, кроз освешћивање,
пре свега грађана, о штетности сиве економије.
Активно учешће на састанку узели су представници компанија „Бамби”, „Филип Морис”, ЈТИ, „Гомекс”, „Консинг груп”,
„Стефком”, „Монделез”, као и представница Усаидовог програма
за боље услове пословања, износећи своја искуства и предлоге
везане за умањење ефеката сиве економије. Сви предлози ће
бити обједињени и оформљена радна група која ће пратити и
спроводити договорене активности.
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Социјални дијалог у Србији

НИШТА О НАМА БЕЗ НАС
Људска права не долазе на “сребрном тањиру”, већ грађани морају да се боре за њих,
али сви они који треба да контролишу власт нису довољно спремни, ни вољни, да буду
ефикасни у тој борби

У

једињени грански синдикат „Независност”, у сарадњи са представницима институција надлежних
за заштиту и унапређење људских, синдикалних и
радних права грађана, као и независним експертима, организовао је прошле недеље округли сто, под називом
„Шта то беше пристојан рад и достојанствен живот”. Расправа
је вођена на теме: социјални дијалог у Србији - стање и перспективе, актуелна економска ситуација у земљи и положај
запослених, програм мера Владе Србије за превазилажење
кризе и платформа синдиката за разговоре о приоритетима социјално-економске политике са Владом. Учесници
округлог стола презентовали су суморну слику тренутног
стања у земљи.

Србија ћути
Ненад Чанак, председник УГС „Независност”, истиче
да је немогуће говорити о пристојном раду у непристојном
друштву, ни о достојанственом животу у земљи која је још оптерећена последицама ратова које је водила, великим бројем
незапослених, као и огромним бројем људи који су данас на
народним кухињама. Младе генерације не могу ни да размишљају о самосталном животу, јер су годинама без посла.
За то је делом крив и школски систем, који годинама образује
ученике за занимања која нису тражена на тржишту рада.
„Добар део Србије, међутим, ћути и сада, као и пре 20
година. Политичарима у Србији пуна су уста европских интеграција. Радницима се данас ограничавају сва права. Послодавци више отпуштају него што запошљавају. Немали број
приватних агенција за запошљавање активно учествује у
злоупотребама, и то тако што велике фирме отпусте раднике, упуте их на агенцију за запошљавање, а онда их поново
ангажују за 60% мању плату”, рекао је Чанак.
Зато је синдикат „Независност” покренуо кампању под
називом „Доста!”, најављујући протесте који неће бити једнократни, већ ће трајати онолико колико буде потребно. Чанак
је нагласио и да најављени протести нису ствар синдикалне
борбе, већ питање елементарне грађанске борбе за бољитак
друштва.
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Борба за права
Професор на Београдској банкарској академији, др Божо
Драшковић, рекао је да стварна стопа незапослености данас
износи преко 35%, јер се као запослени могу сматрати само
они који примају редовну месечну плату. Економска политика, по његовом мишљењу, нажалост не нуди ништа ново осим
нових проблема.
„Права радника су неотуђиви део људских права и не
постоји друштвени систем који би могао да их угрожава“,
истакао је заштитник грађана Саша Јанковић. Он је указао
да држава не штити довољно запослене, јер није гарант за
поштовање њихових права, иако је то њена уставна обавеза.
Према његовим речима, права не долазе на „сребрном тањиру“, већ грађани морају да се боре за њих, али, очигледно, сви
они који треба да контролишу власт нису довољно спремни,
ни вољни, да буду ефикасни у тој борби.
Махмут Бушатлија, економски експерт, рекао је да је
најављено смањење пореза на плате недовољно да би се подстакло ново запошљавање и привукли страни инвеститори.

Кампања „Доста”
Уjедињени грански синдикат „Независност“ започео је кампању „Доста“, са циљем да се jавности скрене пажња на, како
кажу, краjње неповољан економски и социjални положаj грађана, на немогућност остваривања права на рад као основног права, као и на кршење броjних права по основу рада.
Синдикат је на четири пункта у Србиjи - Београду, Новом
Саду, Нишу и Kрагуjевцу, лансирао кампању коjа jе упућена
грађанима Србиjе и коjа у свом темељу има све што они свакодневно преживљаваjу.
„Разлог за кампању jе буђење свести грађана да живимо у
врло тешким условима, где jе ситуациjа дошла дотле да jе последњи тренутак за опоравак. Потребна jе хитна инфузиjа свих
облика и наjмање нам jе потребно оно што нуде политичари, а
то jе наjава измена Закона о раду, којима се нуди олакшање отпуштањем, што значи повећање броjа незапослених“, рекао jе
Чанак.
„Kако ће онда да функционише пензиjски, здравствени
фонд и од чега ће се правити капитал за отварање нових радних
места за велики броj младих незапослених”, нагласио је Чанак
и оценио да све што се нуди води очувању тренутног стања, односно политике коjа jе до сада 25 година у овоj или оноj верзиjи
била актуелна.
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По његовом мишљењу, да бисмо ушли у сферу конкурентног
рада укупно оптерећење на плате запослених мора бити испод 30%. Бушатлија је нарочито истакао неповољан однос
запослених и пензионера. Пре економске кризе однос запослених и пензионера био је 2,5 радника на 1 пензионера, док
је у време кризе морао да буде 3:1. Данас на једног запосленог долази један пензионер. Ако се узме у обзир да се плате
радницима не исплаћују на време, систем постаје потпуно
неодржив.
„Пензиони фонд мора бити капитализован. Он није и не
може бити државни орган, већ инструмент приватне штедње
свих грађана. За права пензионера и адекватан пензиони
систем не треба да се боре политичке странке, већ сами радници”, каже Бушатлија.

Живот у сивој зони
Председник Одбора Агенције за борбу против корупције и професор на Факултету политичких наука, Чедомир
Чупић, истакао је да мале земље попут Србије своју покретачку и развојну снагу морају наћи у младим, образованим
људима. Нажалост, демографски показатељи упозоравају да
смо све више држава старих. Србија данас има 1.750.000 пензионера, али се мора узети у обзир и чињеница да у просеку
сваки пензионер издржава макар још једног члана породице. Чупић упозорава да уколико држава дође у ситуацију да
пензије касне само три месеца, на улицама бисмо имали готово четири милиона гладних.

Захтеви синдиката
- Уредити радно законодавство по принципима и стандардима ЕУ, до тада обезбедити поштовање и пуну примену
постојећих закона.
- Не дозволити измену Закона о штрајку на начин на који
то траже послодавци, посебно у делу минимума процеса
рада и „лок-аута” (lock-out).
- Успоставити судове рада.
- Обезбедити сврсисходно функционисање Социјално-економског савета РС.
- Обезбедити у пракси механизме за колективно преговарање.
- Побољшати положај радника.
- Обрачунати се са демонополизацијом тржишта у Србији и
тако створити повољан амбијент за улагања.
- Борба против незапослености.
- Превођење сиве зоне у легалне токове.
- Спречити злоупотребе радника и обезбедити владавину
права.

„Сива зона функционише у свим сегментима наших живота. Млади људи данас живе у сивој зони. Њима се одузима
основно људско право - право на достојанствен живот и рад,
јер кад заврше факултете морају да раде по бутицима. Док
држава не донесе закон о пореклу имовине, нема ни говора
о општем опоравку”, истакао је Чупић. Он каже да нелегално
стечену имовину треба одузети, како би се спречило даље
незаконито богаћење. Корупција разара друштвено-политички и економски живот грађана. Чупић истиче да је потребно што пре усвојити амандман на члан 34 Устава Србије,
којим је нелегално богаћење кривично дело које не застарева.
Након расправе, учесници округлог стола усвојили су
закључке по којима Влада Србије има обавезу да консултује
све релевантне друштвене чиниоце и социјалне партнере
када доноси мере и предузима активности које директно
утичу на положај, статус и стандард грађана. Од Владе се
тражи да размотри и конкретно се изјасни о програму под
називом „Заједно за излазак из кризе - Платформа за рефорБесплатна публикација о запошљавању

ме - Договор за будућност”, који су још у октобру прошле године заједно урадили синдикат и Унија послодаваца. Такође,
од Владе се тражи да се изјасни о „Платформи за разговоре
и приоритетима социјално-економске политике”, коју су урадила два репрезентативна синдиката, УГС „Независност” и
Савез самосталних синдиката Србије, у априлу ове године.
УГС „Независност” је обновио иницијативу за доношење
Закона о судовима рада, која је прошле године послата премијеру Дачићу. Радни судови би одлучивали у споровима
поводом заснивања, трајања и престанка радног односа,
дискриминације и злостављања на раду, кршења права из
колективног уговора, права из обавезног пензионог и здравственог осигурања, штрајка, закључивања, измена, допуна и
примене колективног уговора, исплате зараде и др.
							
В.П.

Резултати испитивања
Упитник је требало да послужи да грађани и гости градова у којима се кампања одвијала процене своју или ситуацију
(стања и осећања), која се можда, за сада, и не односи на њих,
али се односи на огромну већину становника у Србији. Оваква
комуникација са грађанима је изазвала велико интересовање.
Само у Београду, на пунктовима: Теразије, Славија и Ушће, прикупљено је 1.129, а укупно, са Новим Садом, 1495 упитника.
У анкети су учествовале све старосне групе, од деце до
најстаријих, људи различитог профила образовања и занимања,
порекла и социјално-економског статуса, запослени и незапослени, као и припадници различитих скупина по неким другим
одредницама (наши грађани који живе и раде у иностранству,
странци који бораве у Србији, представници синдикалних организација и других организација цивилног друштва из земље и
иностранства, и др).
Одговори на питања да ли су: разочарани, незадовољни,
несрећни, понижени, гладни, тужни, уплашени, искориштавани, преварени, изиграни, незапослени, сиромашни, показали су
следеће резултате:
- највише је разочараних - 77,7%, преварених - 73,2% и незадовољних - 73,0%;
- искоришћени - 66,6%, понижени - 65,4% и изиграни - 63,1%;
- 55,1% су сиромашни, а не много мањи проценат грађана
је незапослен - 52,1%, уплашен - 50,6%, тужан - 49,0% и
несрећан - 44,1%;
- 39,5% анкетираних грађана је гладно.
Колико је неповољан радно-правни, економски и социјални
положај наших грађана, говори и податак да се скоро четвртина
(24,4%) грађана определила за све опције.
Присутне су разлике у одговорима грађана Београда и
Новог Сада. Равничарски предели су мало ублажили брдовити
Београд, па су Београђани и њихови гости у већем проценту
разочарани, понижени, преварени, изиграни и незадовољни, а
плодна равница даје више гладних, незапослених и оних који се
опредељују за све опције.
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Запошљавање странаца у Републици Словенији

ЛЕГАЛАН БОРАВАК И РАД

О

Словеначки закон је врло рестриктиван и послодавци могу ангажовати
стране раднике само ако на евиденцији службе за запошљавање нема
одговарајућих кандидата

д уласка Републике Словеније у ЕУ, немали број наших људи заинтересован је за посао у овој земљи.
Услови рада, висина примања, као и чињеница да се
до Словеније брзо и лако стиже, мотивишу наше суграђане да покушају да дођу до посла легалним путем али и
„на црно”. Међутим, иако је у Словенији просечна нето плата
за јули 2013. износила 990,88 евра, до посла се ни тамо не
долази лако. Према подацима Завода за запошљавање РС,
од 794.359 радно активних становника, 117.143 било је незапослено. Словеначки закон је врло рестриктиван, тако да
послодавци могу запослити стране раднике само ако на евиденцији службе за запошљавање нема одговарајућих кандидата. Такође, проверава се да ли је послодавац у последњих
6 месеци пословао позитивно (у висини најмање 2 бруто
плате), да ли је за већ запослене раднике уредно плаћао све
порезе и доприносе, као и да у последњих 6 месеци није имао
технолошких вишкова или није одбио да запосли незапослену особу. Одлазак „на црно” подразумева велики ризик и
огромне казне.

регистрације приватног привредног друштва или регистрације самосталног предузетника, а може је добити ако има
важећу дозволу за боравак и ако је пре подношења захтева
најмање годину дана без прекида боравио у Републици Словенији. Треба напоменути да услов једногодишњег боравка
није испуњен ако је дозвола за боравак издата за сезонске
послове, за обављање прекограничних услуга с упућеним,
односно намештеним радницима или за оспособљавање и
усавршавање. Сви који желе да поднесу захтев за добијање
ове радне дозволе морају, такође, приказати властита финансијска средства у износу од 10.000 евра и доказ о власништву/
најму над простором (објектом) у којем имају седиште.
Личну радну дозволу за обављање самосталне стручне
делатности може добити и странац који је уписан у одговарајући законом прописани регистар (нпр. спортисти, уметници, итд). Ова дозвола се може обнављати.

Плава карта
Сваки странац који тражи посао у Словенији треба да зна
да је знање језика врло важно приликом тражења посла. Зато
надлежни у Словенији саветују заинтересоване да истовремено
са потрагом за послом крену и са учењем словеначког језика.
Високообразоване особе могу предати захтев за добијање
„плаве карте”. Услов за њено стицање је уговор о запослењу на
најмање годину дана и осигурана плата у висини од најмање 1,5
просечне годишње бруто плате у Словенији.

За осниваче и суосниваче друштава

Како до радне дозволе
За добијање прве радне дозволе, која се издаје на годину
дана, молбу шаље и таксу плаћа послодавац. Молба за личну
радну дозволу, која важи три године, може се послати након
20 месеци рада. Ако дође до прекида радног односа, странац
има право да се пријави на евиденцију незапослених лица.
Треба знати да чланови породице држављана Словеније
имају слободан приступ тржишту рада, односно не морају
имати радну дозволу. Осим државних управних такси које
плаћа подносилац, нема других трошкова.
За странце који намеравају да оснују и воде своје предузеће, односно да се у њему запосле, у складу с одредбама
Закона о запошљавању и раду странаца, постоје различите могућности добијања радне дозволе. Ако странац жели
да постане оснивач или суоснивач приватног привредног
друштва или се региструје као самостални предузетник,
може затражити личну радну дозволу за самозапошљавање.
Дозвола се издаје на годину дана и може се продужити. Радну дозволу за самозапошљавање странац мора добити и пре
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Уколико странац оснује или суоснује привредно
друштво којим намерава да управља као заступник, мора
добити дозволу за рад за заступника друштва. Друштва која
запошљавају 10 или мање радника могу добити највише једну дозволу за рад за заступника, која важи две године и може
се продужити под истим условима. Предузеће које још није
регистровано шест месеци може добити дозволу за рад за заступника под условом да искаже инвестицију у Словенији у
износу од најмање 30.000 евра за покретање друштва.
Ако странац оснује или суоснује д.о.о. у којем као инвеститор има већински (најмање 51%) удео капитала, може
се запослити на основу дозволе за већинског власника. Поступак издавања дозволе за запошљавање већинског власника друштва је олакшан, јер се дозвола издаје без провере постојања одговарајућих домаћих кандидата. На основу
такве дозволе странац може обављати посао из делатности
друштва у складу с пријављеном потребом за радницима и
уговором о запослењу склопљеним са својим друштвом. У
поступку издавања дозволе за запошљавање проверава се
податак о регистрацији друштва из којег је видљиво да је
странац већински (најмање 51%) власник друштва, а ако је
реч о заступнику, да није једини заступник тог друштва.
В.П.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 88/10), члана 41 Правилника о начину и критеријумима
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС”, бр. 12/12 и 20/13) и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Националне службе
за запошљавање и Општине Бачка Паланка за 2013. годину,
бр. I-10-3/2013 од 26.04.2013. године и Анекса Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања између
Националне службе за запошљавање и Општине Бачка
Паланка за 2013. годину бр. 0401-101-10/2013. од 09.09.2013.
године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У
2013. ГОДИНИ
I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних
места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се у
једнократном износу, послодавцима који отварају нова радна
места ради запошљавања незапослених лица пријављених на
евиденцију Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба), Филијала Нови Сад - Служба
Бачка Паланка и са пребивалиштем на територији општине
Бачка Паланка. Висина субвенције износи 130.000,00 динара
по новоотвореном радном месту. У току трајања Јавног
позива послодавац може само једном поднети захтев за
доделу субвенције. Изузетно, послодавцу се може омогућити
поновно подношење захтева и додела субвенције, под
условом да исти у моменту закључења уговора као средство
обезбеђења уговорних обавеза достави гаранцију банке у
износу субвенције или хипотеку првог реда на непокретности
двоструко веће вредности од износа субвенције.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева
Право на субвенцију за отварање нових радних места
послодавац може остварити под условом:
- да није смањивао број запослених у последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,
осим у случају нормалне флуктуације запослених;
- да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони
поступак;
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање за запослене, за последња
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни
поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план
реорганизације успешно пословао најмање 12 месеци;
- да је подносилац захтева који је купио привредни субјект
над којим је окончан поступак стечаја успешно пословао
најмање 12 месеци од дана куповине;

Бесплатна публикација о запошљавању

- да успешно послује;
- да редовно измирује обавезе према локалној
самоуправи.
Право на субвенцију за отварање нових радних места
не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и
индиректни корисници буџетских средстава, друштвене
организације и екстериторијалне организације;
- подносиоци захтева који обављају делатност у области
експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања
и клађења и другим областима у складу са списком
делатности објављеним на сајту Националне службе;
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по
јавном позиву за иста лица у току претходне 3 године;
- привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2 став
1 тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Сл. гласник РС”, бр. 13/10);
- корисници средстава који нису испунили ранију уговорну
обавезу према Националној служби;
- подносиоци захтева који запошљавају незапослена
лица која су у претходном периоду од 6 месеци од
дана подношења захтева била у радном односу код
подносиоца захтева, односно послодавца који је оснивач
или повезано лице са подносиоцем захтева;
- привредни субјекти који не обављају делатност на
територији општине Бачка Паланка;
- уколико послодавац подноси захтев за запошљавање
у својој организационој јединици, иста мора бити
регистрована на територији општине Бачка Паланка
најмање три месеца пре датума подношења захтева.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном
трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком
основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане
трошкове или изјава подносиоца захтева да није
користио државну помоћ;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у
регистар, уколико подносилац захтева није регистрован
у АПР;
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца
захтева за последња три месеца која претходе месецу у
коме је поднет захтев;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање на
зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране
Пореске управе (предузетници достављају и уверење
пореске управе о измиреним доприносима за обавезно
социјално осигурање по основу обављања самосталне
делатности);
- завршни рачун оверен од стране Народне банке за
годину која претходи години у којој се подноси захтев
или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и
расхода и финансијског резултата за претходну годину
за подносиоце захтева који воде просто књиговодство;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме,
адреса, ЈМБГ).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. Захтеви
који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће
се даље разматрати.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Национална служба проверава испуњеност услова Јавног
позива и врши рангирање примљених захтева на основу
оцене бизнис плана. При оцени бизнис плана узимају се у
обзир следећи елементи за бодовање: делатност у коју се
инвестира, до сада коришћена средства НСЗ, структура лица
која се запошљавају, дужина пословања подносиоца захтева,
пораст броја запослених код подносиоца захтева у претходна
3 месеца, потребни ресурси (пословни простор, опрема и
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обртна средства), тржиште продаје, купци и конкуренти и
финансијски показатељи.
Приоритет при додели субвенције има послодавац који
запошљава лица која припадају категорији лица старијих од
50 година, жене, особе ромске националности, прогнана и
расељена лица, особе са инвалидитетом, вишак запослених,
самохране родитеље, дугорочно незапослена лица и остале,
према Локалном акционом плану запошљавања Општине
Бачка Паланка за 2013. годину.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање нових
радних места за запошљавање незапослених лица доноси
Савет за запошљавање Општине Бачка Паланка.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе, председник Општине
Бачка Паланка и корисници средстава, у року до 30 дана од
дана доношења одлуке о одобравању субвенције, односно
најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши
исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време
за лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на
обавезно социјално осигурање);
- одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.
Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара
- две истоветне бланко личне менице корисника
средстава са једним жирантом, са меничним
овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до
600.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице
корисника средстава са два жиранта, са меничним
овлашћењима;
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди
менице, као средство обезбеђења за износе до 600.000,00
динара може приложити једно од доленаведених додатних
средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом
случају мора бити у двоструко већој вредности од износа
субвенције.
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара
до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко
личне менице корисника средстава са два жиранта
са меничним овлашћењима и додатно средство
обезбеђења по избору:
• хипотеку првог реда на непокретности двоструко
веће вредности од износа субвенције или
• заложно право на покретним стварима троструко
веће вредности од износа субвенције или
• гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци или
• уговорно јемство;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара
и више - две истоветне бланко личне менице корисника
средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и
гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању
од 30 месеци.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две
истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима
или једно од наведених додатних средстава обезбеђења;
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- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара
до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло
менице, са меничним овлашћењима и додатно средство
обезбеђења по избору:
• хипотеку првог реда на непокретности двоструко
веће вредности од износа субвенције или
• заложно право на покретним стварима троструко
веће вредности од износа субвенције или
• гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и
више - две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењима и гаранција банке у вредности износа
субвенције у трајању од 30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице,
не старије од 65 година, које има редовна месечна примања
на име зараде или пензије, независно од висине примања,
као и физичко лице које самостално обавља делатност
(предузетник). Покретна имовина која је предмет ручне
залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања
уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето
право коришћења) у корист Националне службе. Предмет
заложног права на покретној имовини не могу бити возила.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
1) закључи уговор о раду са незапосленим лицем, са
пуним радним временом, у трајању од најмање 12
месеци од дана заснивања радног односа; у случају
престанка радног односа са лицем за које је оствaрено
право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана
од дана престанка радног односа заснује радни однос
са другим незапосленим и да то лице задржи у радном
односу најмање до истека уговором предвиђеног рока
увећаног за период у коме је извршена замена;
2) измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање, у складу са законом;
3) омогући Националној служби праћење реализације
уговорне обавезе;
4) достави Националној служби доказe о реализацији
уговорне обавезе;
5) обавести Националну службу о свим променама које су
од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од
дана настанка промене;
6) обавља делатност на територији општине Бачка
Паланка.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције,
сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане
за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе, непосредно
или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у
Националној служби за запошљавање - Филијала Нови Сад
- Служба Бачка Паланка. Јавни позив је отворен 8 дана, од
30. септембра 2013. године. Овај позив биће објављен на
сајту НСЗ, публикацији „Послови” и на сајту Општине Бачка
Паланка, као и у локалним штампаним медијима. Све додатне
информације могу се добити у Националној служби за
запошљавање, Филијала Нови Сад - Служба Бачка Паланка,
бројеви телефона: 021/752-077 или 021/752-080.
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715
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

02.10.2013. | Број 537 |

11

Администрација и управа

Администрација и управа
Б е о г ра д

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-280

Шеф Кабинета председника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, друштвеног смера, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, до 1 године радног
стажа, познавање рада на рачунару. Уз пријаву и биографију кандидат
доставља доказе о испуњавању услова (оригинали или оверене фотокопије докумената): уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; диплому о завршеној школској спреми; доказ
о радном стажу; 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. Пријаву
и доказе о испуњавању услова огласа доставити начелнику Управе
Градске општине Сурчин, преко Одељења за општу управу, Војвођанска 79, поштом или путем писарнице, са назнаком: „За оглас“. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања (рок почиње да
тече наредног дана од дана објављивања). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-280

Заменик начелника управе ГО Сурчин
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, 5 година радног искуства у струци, положен испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат доставља
доказе о испуњавању услова (оригинале или оверене фотокопије докумената): диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе (или уверење о положеном правосудном испиту), доказ о радном искуству у струци, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
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. Пријаву и доказе о испуњавању
услова огласа доставити Већу Градске општине Сурчин, преко Одељења
за општу управу Управе Градске општине Сурчин, Сурчин, Војвођанска
79, поштом или путем писарнице, са назнаком: „За јавни оглас“. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања огласа (рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
11000 Београд

Министарство финансија - Пореска управа, на основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник
РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169 б став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.
80/02...47/13), доноси: ЈАВНИ КОНКУРС за избор руководилаца у Министарству финансија и привреде - Пореској управи, објављен у публикацији „Послови“ од 10.10.2012. године,
поништава се за радна места: Директор филијале А, Савски
Венац, Директор филијале А, Шабац, Директор филијале А,
Земун, Директор филијале А, Палилула, Директор филијале
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А, Нови Сад 1, Директор филијале А, Суботица, Директор
филијале А, Чачак, Директор филијале А, Крагујевац, Директор филијале Б, Смедерево, Директор филијале Б, Стара Пазова, Директор филијале Б, Бечеј, Директор филијале Б, Врање,
Директор филијале Б, Зајечар, Директор филијале Б, Пирот,
Директор филијале Ц, Гроцка, Директор филијале Ц, Петроварадин, Директор филијале Ц, Ковин, Директор филијале
Ц, Инђија, Директор филијале Ц, Шид, Директор филијале Ц,
Бујановац, Директор филијале Ц, Књажевац, Директор филијале Ц, Косовска Митровица, Шеф експозитуре, Сурчин, Шеф експозитуре, Бачки Петровац, Шеф експозитуре, Брус, Шеф експозитуре, Топола, Шеф експозитуре, Лапово, Шеф експозитуре,
Прибој, Шеф експозитуре, Сјеница, Шеф експозитуре, Гуча,
Шеф експозитуре, Тутин, Шеф експозитуре, Рача, Шеф експозитуре, Александровац, Шеф експозитуре, Нишка Бања, Шеф
експозитуре, Медвеђа, Шеф експозитуре, Лебане, Шеф експозитуре, Босилеград, Шеф експозитуре, Црна Трава, Шеф експозитуре, Прешево, Шеф експозитуре, Блаце, Шеф експозитуре,
Мајданпек, Шеф експозитуре, Грачаница, Шеф експозитуре,
Звечан, Шеф експозитуре, Лепосавић, Шеф експозитуре, Ранилуг, Шеф експозитуре, Штрпце, Шеф експозитуре, Шилово,
Шеф експозитуре, Зубин Поток - због промене организационе
структуре Пореске управе у поступку извршења одредбе члана
11 став 2, у вези са одредбом члана 8 Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 76/13).

Бор

ОПШТИНА БОР - ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Послови стратешког развоја, планирања и
спровођења општинских развојних пројеката
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област правне струке, стечено звање: дипл. правник
или на основним студијама у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област економске
науке, стечено звање: дипл. економиста или на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу техничко-технолошке науке, област грађевинско инжењерство, стечено звање:
грађевински инжењер или на основним студијама у трајању од најмање
четири године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких
наука, област социолошке науке, стечено звање: дипл. социолог или
на основним студијама у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне ИМТ и двопредметне студије, област ИМТ студије и стечено
звање: дипломирани инжењер информационих технологија, 1 година
радног искуства и положен стручни испит.

Послови физичког обезбеђења
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: КВ радник и познавање борилачких вештина.

Послови одржавања хигијене
на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

Курир - хигијеничар

на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.

Послови финансија и извештавања према другим
државним органима
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економска школа, 1 година радног
искуства и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву
поднети: оверену копију дипломе о стручној спреми, оверену копију
доказа о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ да кандидат није осуђиван за кривично
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дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу
и лекарско уверење којим се доказује одговарајућа здравствена способност (након доношења одлуке о избору). Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа доставити на адресу: Општинска управа Бор, Моше
Пијаде 3, 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 БОР - ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Послови пријемне канцеларије
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општег, правног или биротехничког
смера или завршена гимназија, 1 година радног искуства и положен
стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава
и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз
пријаву поднети: оверену копију дипломе о стручној спреми, оверену
копију доказа о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу и лекарско уверење којим се доказује одговарајућа
здравствена способност (након доношења одлуке о избору). Пријаве са
доказима о испуњавању услова огласа доставити на адресу: Општинска
управа Бор, Моше Пијаде 3, 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 БОР - ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Послови архиве и експедиције поште
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општег, правног или биротехничког
смера или завршена гимназија, 1 година радног искуства и положен
стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава
и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз
пријаву поднети: оверену копију дипломе о стручној спреми, оверену
копију доказа о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу и лекарско уверење којим се доказује одговарајућа
здравствена способност (након доношења одлуке о избору). Пријаве са
доказима о испуњавању услова огласа доставити на адресу: Општинска
управа Бор, Моше Пијаде 3, 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.

Јагодина

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ЈАГОДИНЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Начелник Градске управе за опште и заједничке
послове
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године
правног смера, односно VII/1 степен стручне спреме, правни факултет
или други сродни одговарајући факултет у односу на делокруг управе,
положен испит за рад у органима локалне самоуправе и најмање пет
година радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за урбанизам,
грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистич-

Бесплатна публикација о запошљавању

ке струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири
године правног смера, односно VII/1 степен стручне спреме, правни,
архитектонски, грађевински факултет или други сродни одговарајући
факултет у односу на делокруг управе, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за буџет, финансије,
привреду и пољопривреду
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године, односно VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, факултет
за услужни бизнис или други сродни одговарајући факултет у односу на
делокруг управе, положен испит за рад у органима државне управе и
најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за друштвене
делатности
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године, односно VII/1 степен стручне спреме, правни, економски факултет,
факултет народне одбране или други сродни одговарајући факултет у
односу на делокруг управе, положен испит за рад у органима државне
управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за инспекцијске
послове
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године, односно VII/1 степен стручне спреме, правни, грађевински, саобраћајни, педагошки факултет или други сродни одговарајући факултет
у односу на делокруг управе, положен испит за рад у органима државне
управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за утврђивање,
наплату и контролу јавних прихода
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године, односно VII/1 степен стручне спреме, правни, економски факултет,
факултет за услужни бизнис, факултет за менаџмент или други сродни
одговарајући факултет у односу на делокруг управе, положен испит за
рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства
у струци.

Начелник Градске управе за скупштинске и
нормативне послове
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године
правног смера, односно VII/1 степен стручне спреме, правни факултет
или други сродни одговарајући факултет у односу на делокруг управе,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година
радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за заштиту и
унапређивање животне средине
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године
економског смера, односно VII/1 степен стручне спреме, висока школа
за пословну економију и предузетништво или други сродни одговарајући
факултет у односу на делокруг управе, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Начелници градских управа постављају се на период од пет
година. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и опште
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да
је држављанин Републике Србије, 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 органу локалне самоуправе, да испуњава друге
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематиза-
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Администрација и управа
цији радних места у органу. Кандидати за начелнике управа прилажу
следећу документацију: пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, оригинал уверења о држављанству - не старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна
спрема, оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту
за рад у органима државне управе, односно кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту, доказ о радном
искуству, уверење да се не води истрага за кривично дело - не старије
од 6 месеци, уверење да лице није осуђивано за кривично дело - не
старије од 6 месеци, уверење о здравственом стању (лекарско уверење)
- не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана. Пријаве
се подносе на адресу: Градско веће Града Јагодине, Краља Петра I 6,
35000 Јагодина, у затвореним ковертама, са назнаком: „Јавни оглас за
начелнике градских управа“.

Косовск а Митровиц а

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
38218 Лепосавић

Портир - курир
УСЛОВИ: квалификовани радник и најмање једна година радног искуства.

Повереник
УСЛОВИ: средња стручна спрема или квалификовани радник и најмање
једна година радног искуства у струци.

Приправник за стручно усавршавање

за рад у Одељењу за имовинско - правне, инспекцијске
послове и општу администрацију, на одређено време од
12 месеци
ОСТАЛО: Кандидат поред наведених посебних услова треба да испуњава и услове предвиђене чланом 6 Закона о радним ондосима у државним органима и приложи следеће доказе: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе, у року од 8 дана од дана објављивања, преко писарнице Општине. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. О извршеном пријему кандидати ће бити
благовремено обавештени.

Лесковац

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

Пријем захтева странака за урбанизам,
имовинско - правне и комуналне послове шалтер 7
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен, виша школска спрема; положен стручни испит за
рад у државним органима; једна година радног искуства. Уз пријаву на
оглас кандидати су дужни да доставе: доказ о стручној спреми; уверење
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да нису осуђивани за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државном ограну. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце
тел. 016/875-122

Извршилац за послове израде планских
докумената у Општинској управи
на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

УСЛОВИ: завршен економски факултет у звању дипломирани економиста, једна година радног искуства; положен стручни испит за рад у
органима државне управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона
о радним односима у државним органима: да је 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 које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: диплому о стручној спреми, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство), оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном
испиту за рад у органима државне управе, уверење о здравственој способности, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања огласа), уверење основног или вишег суда да против лица није покренута истрага и
да није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), доказ
о познавању рада на рачунару - сертификат. Сви докази прилажу се у
оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду. Пријава
на оглас 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 радио до подношења
пријаве на оглас и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаву на оглас
са комплетном документацијом слати на адресу: Општинска управа
Општине Власотинце - начелнику, 16210 Власотинце, Трг ослобођења
12, са назнаком: „За оглас на одређено време“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ниш

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови у Канцеларији за младе
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, једна година радног искуства; да
је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у
органу. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о траженој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
лекарско уверење; уверење да се против лица не води кривични поступак. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Приправник

за рад у Одељењу за општу управу и друштвене
делатности, на одређено време
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у образовно - научном
пољу друштвено - хуманистичких наука, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године друштвеног смера; познавање рада на
рачунару; фотокопија радне књижице из које се види да кандидат не
поседује радно искуство.
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Приправник

за рад у Одељењу за општу управу и друштвене
делатности, на одређено време
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године у образовно - научном пољу правних наука; познавање рада на рачунару; фотокопија радне књижице из које се
види да кандидат не поседује радно искуство.

Приправник

за рад у Одељењу за општу управу и друштвене
делатности, на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског смера, гимназија, познавање рада на рачунару и фотокопија радне књижице из које
се види да кандидат не поседује радно искуство.
ОСТАЛО: Општи услови 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 има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уверење да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница издаје надлежни суд, а уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу - издаје
полицијска управа. Пријаву са доказима о испуњености свих услова из
огласа (у оригиналу или у овереној фотокопији, сем лекарског уверења
које подноси изабрани кандидат), доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За оглас“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Нови Са д

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЦУРА
21466 Куцура, Маршала Тита 77

Оглас објављен 28.08.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

Панчево

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОПОВО
26204 Опово, Бориса Кидрича 10
тел. 013/681-030

Послови пријемне канцеларије,
писарнице и архиве
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, друштвеног смера - IV степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у органима државне управе, шест месеци радног искуства. Доказе о испуњавању предвиђених
услова приложити у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому или
уверење о завршеној средњој школи, потврду о радном искуству, уверење о положеном државном стручном испиту. Кандидат треба 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 Општинској управи. Доказ о испуњености услова у
погледу опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношења решења о пријему
у радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за заснивање радног односа“.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

Пож аревац

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Шеф Одсека за наплату, пореско књиговодство и
извештавање
за рад у Одељењу локалне пореске администрације

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски или правни факултет - VII
степен, дипл. правник; три године радног искуства, положен државни
стручни испит. Кандидат подноси: пријаву на оглас, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, лекарско
уверење, доказ о прописаној стручној спреми, доказ да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државним органима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Пријаву са документацијом поднети на адресу:
Градска управа Града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској управи Града
Пожаревца, канцеларија бр. 38 и на број телефона: 012/539-651.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 2
тел. 012/663-179

Координатор планирања и маркетинга
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да има општу
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га чине неподобним за
обављање послова у државном органу. Посебни услови: да има високу или вишу стручну спрему - информатичког, правног или економског
смера, знање енглеског језика, одлично познавање рада на рачунару,
предност: најмање једна годнина радног искуства на пословима у туризму. Документација за пријаву на конкурс треба да садржи: кратку биографију кандидата, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
диплому о стручној спреми и друге доказе о стручној оспособљености,
уверење да није осуђиван и да се против кандидата не води судски
поступак. Документа се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији.
Пријаве слати на адресу: Туристичка организација Општине Велико Градиште, Војводе Путника 2, 12220 Велико Градиште или доставити лично
у просторијама Туристичке организације, у времену од 07,30 до 14,00
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Пријепоље

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

Финансијско - материјални послови (у оквиру
ПРС Општине) при Одељењу за буџет и
финансије и наплату општих јавних прихода, у
Општинској управи Општине Сјеница
на одређено време до једне године, због повећаног
обима посла

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 кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, правни или
економски факултет, једна година радног искуства, познавање рада на
рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне управе.
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Сомбор

ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
25260 Апатин, Српских владара 29
тел. 025/772-122

Послови пријема и усмеравања странака
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, информатичког, правног, економског смера или гимназија; да је кандидат држављанин Републике
Србије; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело која га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: статус
особе са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима. Уз
пријаву са биографијом поднети: доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена копија); доказ о статусу особе са инвалидитетом (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена копија - не старија од 6 месеци); уверење суда о некажњавању (оригинал или оверена копија - не старија од 6 месеци). Пријава
са доказима о испуњености услова доставља се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Општинска управа
Општине Апатин, Апатин, Српских владара 29, са назнаком: „За оглас“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а
неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање.

Сремска Митровица

Су б о т и ц а

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

Архивски манипулант - приправник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: према Закону о радним односима у државним органима, кандидат треба да има IV степен стручне спреме, знање једног језика средине
који је у службеној употреби у општини.

Приправник за протоколарне послове и давање
информација од јавног значаја
на одређено време од 12 месеци

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

УСЛОВИ: према Закону о радним односима у државним органима, кандидат треба да има VII степен стручне спреме, знање једног језика средине
који је у службеној употреби у општини, познавање рада на рачунару.

Послови из области финансија

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о завршеној стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да
кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, уверење да није осуђиван, уверење о општој здравственој способности. Пријаве се подносе Општинској управи Бачка Топола, 24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30, у року од 8 дана од дана објављивања.

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

за рад у Градској управи за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 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, 1 година
радног искуства у струци и положен државни стручни испит. Пријаве на
оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу
или у овереној фотокопији (диплома 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, уверење о
положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат),
подносе се начелнику Градске управе. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови из области финансија

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог (04.02.2015. године), за рад у Градској
управи за образовање Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 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 студијама првог степена у трајању од најмање четири године
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- основне академске студије, област друштвених наука, 1 година радног
искуства у струци и положен државни стручни испит. Пријаве на оглас,
са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
у овереној фотокопији (диплома 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, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци,
уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат),
подносе се начелнику Градске управе. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
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Ужице

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Имовинско - правни послови
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правног смера и положен државни
стручни испит, 2 године радног искуства.

Административни послови у поступку
легализације
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема и положен државни стручни испит,
радно искуство 1 година.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа, у оригиналу
или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван, лекарско уверење,
диплому о стеченој стручној спреми и радну књижицу. Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом
препоручено, са назнаком: „За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узети у разматрање.
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Администрација и управа

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ - ОПШТИНСКА УПРАВА

Лекар опште праксе

Послови урбанизма и градитељства

31210 Пожега, Немањина бб
тел. 031/812-572

са половином редовног радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (висока школска спрема), завршен
медицински факултет, положен стручни испит, да кандидат има лиценцу коморе здравствених радника или да је поднео захтев за добијање
лиценце, држављанство Републике Србије, општа здравствена способност, да није кривично гоњен и осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Кандидат уз пријаву на оглас
подноси: оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој стручној
спреми, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу коморе здравствених радника или доказ да је поднео захтев за добијање лиценце,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, уверења суда да се против њега не води истрага и да
није подигнута оптужница, не старије од 6 месеци. Лекарско уверење о
општој здравственој способности, не старије од 6 месеци, изабрани кандидат дужан је да достави у накнадном року од 8 дана. Све копије морају
бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА И ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Конкурс објављен 11.09.2013. године у публикацији „Послови“,
за радна места: комунални инспектор, грађевински инспектор, порески извршитељ, стручни сарадник за послове информисања, мења се и гласи: комунални инспектор, грађевински
инспектор, порески извршитељ, стручни сарадник за послове
информисања на одређено време. За радна места: службеник
за јавне набавке и референт за административно - техничке
послове (секретарски послови), конкурс се поништава.

Зрењанин

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ - ОПШТИНСКА УПРАВА
23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-306, лок. 229

Послови за пројекте, програме и менаџмент и
локални економски развој
УСЛОВИ: Посебни услови: технички факултет и факултет за услужни бизнис - 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 - дипломирани инжењер за
управљање техничким системима у медицини или дипломирани економиста и једна година радног искуства. Кандидат треба да испуњава следеће опште услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је 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 кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву на оглас
доставити: доказ о школској спреми (оверена фотокопија дипломе), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старија од шест месеци),
уверење о општој здравственој способности (лекарско уверење - не старије од шест месеци), уверење да кандидат није под истрагом, односно
кажњаван (доказ основног суда и МУП-а, не старији од шест месеци),
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице). Пријаве са документацијом достављају се у року од 8 дана од дана објављивања, на
адресу: Општина Житиште, Општинска управа, Цара Душана 15, 23210
Житиште, са назнаком: „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за
које се подноси пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-306, лок. 229

УСЛОВИ: Посебни услови: 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 - дипломирани инжењер грађевинарства, грађевински факултет, положен стручни
испит за раднике органа државне управе и 1 година радног искуства.
Кандидат треба да испуњава следеће опште услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је 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 кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, да испуњава друге услове утврђене законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Уз
пријаву на оглас доставити: доказ о школској спреми (оверена фотокопија дипломе), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старија
од шест месеци), уверење о општој здравственој способности (лекарско
уверење - не старије од шест месеци), уверење да кандидат није под
истрагом, односно кажњаван (доказ основног суда и МУП-а, не старији
од шест месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад у
државном органу и доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне
књижице). Пријаве са документацијом достављају се у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу: Општина Житиште, Општинска управа,
Цара Душана 15, 23210 Житиште, са назнаком: „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за које се подноси пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Нова Црња, ЈНА бр. 110
тел. 023/815-030

Директор

на мандат од 4 године
Задаци и обавезе: заступа Канцеларију за локални економски развој
(ЛЕР), организује рад Канцеларије за ЛЕР и руководи њеним радом,
извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, стара се о законитости рада Канцеларије за ЛЕР, врши и друге
послове утврђене законом и статутом.
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије,
висока школска спрема основних академских студија или мастер академских студија, радно искуство минимум 3 године. Посебни услови: возачка дозвола „Б“ категорије, искуство у раду на међународним пројектима. Мандат директора траје 4 године. Директора именује Скупштина
Општине Нова Црња на предлог Управног одбора Канцеларије за ЛЕР.
Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове, уз пријаву
подносе: биографију и мотивационо писмо, доказ о држављанству,
копију дипломе или уверење о стручној спреми, копију радне књижице, копију возачке дозволе, копију уговора о ангажовању на међународним пројектима. Пријаве на конкурс са потребном документацијом достављају се Управном одбору Канцеларије за ЛЕР, на адресу: Нова Црња,
ЈНА бр. 110, са назнаком: „За конкурс за избор директора“. Пријаве које
стигну након истека рока и пријаве које су непотпуне или без потребне
документације неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ТЕХНИЧКА ГРЕШКА
У „Пословима“ број 534, од 11.09.2013. године, на страни 14, услед техничке грешке део огласа ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН - УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗЕМУН, део ОСТАЛО, одштампан је у оквиру огласа УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ. Овим путем се извињавамо оглашивачима и кандидатима.
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Трговина и услуге
„DRA GROUP“ DОО

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 11/1
тел. 024/533-636

Возач

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возач или саобраћајни смер,
возачка дозвола „Б“, „Ц“ и „Е“ категорије, најмање 12 месеци радног
искуства, пожељно је да кандидат буде непушач. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број телефона: 024/533-636, у времену од
09,00 до 16,00 часова.

„MAGNAT PRODUCTION“ DОО
37260 Горњи Катун - Варварин
тел. 037/787-542
е-mail: magnatproduction@open.telekom.rs

Технички директор
Опис послова: технички директор погона за производњу АЛУ и ПВЦ
столарије и браварске радове, организује производњу и обавља комерцијалне послове.
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машинског смера; најмање 3
године радног искуства на сличним пословима; познавање рада на рачунару и програма за пројектовање; возачка дозвола „Б“ категорије. Конкурс је отворен 30 дана. Заинтересовани кандидати треба да се обрате
особи за контакт: Зорану Илинчићу, на горенаведени број телефона.

21000 Нови Сад, Валентина водника 8
тел. 021/571-144
е-mail: bravoagencija@gmail.com

Књиговођа - рачуновођа
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани економиста
или економиста, радно искуство из области рачуноводства и књговодства 12 месеци, пробни рад 1 месец.

„SCOREBET“ LTD

11000 Београд, Булевар краља Александра 61
тел. 064/244-50-90

Програмер
Страна компанија са седиштем у центру Београда, у сектору спортског
клађења, тражи програмера са следећим квалификацијама: најмање
3 године радног искуства у развоју софтвера за производе у сектору
спортског клађења, знање: Java Script, Аjax, Query i Delfin jezik, знање:
SQL: МS SQL/Firebird 2.5X, Тriggers, Inter proce комуникација, Sync&Asyn
комуникација Тriggers procedure ЕTC, знање енглеског језика је неопходно. Заинтересовани кандидати могу послати CV на е-mail: kristina.
prodanovic@hotmail.com. За више информација обратити се на број телефона: 064/244-50-90.

Грађевинарство и индустрија

„ЕКО - МЕТАЛ“ ДОО

„ЦИМОС“ - ЛИВНИЦА „КИКИНДА“
АУТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА

22408 Врдник, Гробљанска 2
тел. 022/465-306, 062/242-097
факс: 022/466-003

23300 Кикинда, Милошевачки пут 34
тел. 0230/422-860, лок. 2431
е-mail: ljiljana.glusica@cimos.еu

Књиговођа - рачуновођа

Металург, вођа производње, вођа технологије

за рад у Врднику

УСЛОВИ: економски факултет - VII степен стручне спреме, рачуноводственог смера; познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel, Pоwerpoint);
активно знање енглеског језика; возачка дозвола „Б“ категорије; најмање 2 године радног искуства на књиговодственим пословима; да кандидат није кажњаван и да се против њега не води судски спор. Личне
карактеристике: развијене способности комуникације; добре организационе способности; самоиницијативност, мотивисаност; спремност за
тимски рад, руководеће способности. Радни однос заснива се на одређено време, са могућношћу заснивања сталног радног односа. Уз пријаву
је неопходно приложити: биографију и фотокопије документације које
доказују испуњеност услова. Заинтересовани кандидати могу послати
биографије (CV) на е-мail: оffice@еkometal.com или доставити на горенаведену адресу. Оглас је отворен до 15.10.2013. године. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Особа за контакт: Нада Бојић.

„WООLLINE“ DОО

11000 Београд, Бране Петронијевић 2
тел. 011/3606-390
info.woolline@gmail.com

Професионални продавац - презентер
за рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Пријаве слати мејлом. Контакт телефон: 011/3606-390 - Љиљана Петровић.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
18

АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ
И МЕНАЏМЕНТ „БРАВО“

| Број 537 | 02.10.2013.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, металургија, машинство;
познавање рада на рачунару; познавање ISO 9001, знање енглеског
језика; пожељни су сертификати о завршеним стручним обукама, као и
писмена препорука претходног послодавца. Тражимо стручне особе са
организационим способностима које су спремне да раде у тиму велике
компаније, способне и одговорне, спремне да испуне захтеве купаца,
веште у комуникацији са људима и лојалне компанији. Велика могућност
професионалног усавршавања. Савесној и професионалној особи нудимо радно место у стабилном окружењу, као и могућност стицања нових
искустава. Рок за пријаву је до 04.10.2013. године. Контактираћемо само
кандидате који уђу у ужи избор. Особа за контакт је Љиљана Глушица,
људски ресурси.

СТАРА СОКОЛОВА Р.Б. ГЛОБАЛ ДОО
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 40
тел. 031/516-751, 064/1648-416, 064/8255-330
е-mail: posao@starasokolova.com
www.StaraSokolova.com

Технолог - шеф производње
за рад у Костојевићима

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, односно дипломирани инжењер мастер, смер прехрамбене технологије производа биљног
порекла, односно смер за воћарство и вингоградарство, односно дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа, односно
дипломирани инжењер мастер, односно дипломирани инжењер агрономије, односно дипломирани инжењер мастер, односно академско образовање биотехнолошког или прехрамбено - технолошког усмерења са
положеним предметима из области технологије алкохолних ферментација, искуство у производњи или организацији производње ракија и других алкохолних пића, затим у производњи уопште је предност, знање
енглеског језика је предност, добро знање рада на рачунару, возачка
дозвола „Б“ категорије - активан возач, да кандидат није осуђиван, нити
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под истрагом. Предвиђена је претходна провера радних способности.
Радни однос је на неодређено време, пробни рад 6 месеци. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве, CV са фотoграфијом и копије доказа о одговарајућој стручној спреми доставити до
16.10.2013. године.

„MITSIDES POINT“ DОО

Mедицина
КЛИНИЧКО - БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

22000 Сремска Митровица, Драгиње Никшић бб
тел. 022/610-730

Медицинска сестра - техничар за Клинику за уво,
грло и нос

Руковалац електро постројења и производње
тестенине

УСЛОВИ: завршена виша медицинска или висока здравствена струковна
школа или средња медицинска школа (VI или IV степен стручне спреме)
општег смера, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија доказа
о положеном стручном испиту, извод са евиденције Националне службе за запошљавање, потврда о дужини радног стажа након положеног
стручног испита (оверена фотокопија радне књижице), потребна препорука претходне здравствене установе у којој је стаж остварен.

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: ВК/ССС - електротехничар, радно искуство у струци од минимум 1 године; упорност, енергичност, иницијатива, амбициозност, креативност, тимски рад. Уколико сте заинтересовани, пријаву доставити на
е-mail: zaposlenje@mitsidespoint.rs. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

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.
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.

„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.

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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Здравствени техничар за Службу за
лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: завршена виша или висока здравствена струковна школа или
средња медицинска школа (VI или IV степен стручне спреме), смер
за лабораторијске техничаре, оверена фотокопија дипломе, оверена
фотокопија доказа о положеном стручном испиту, извод са евиденције
Националне службе за запошљавање, потврда о дужини радног стажа
након положеног стручног испита (оверена фотокопија радне књижице), потребна препорука претходне здравствене установе у којој је стаж
остварен.

Радиолошки техничар за Службу за радиологију
и нуклеарну медицину
УСЛОВИ: завршена виша медицинска или висока здравствена струковна школа (VI степен стручне спреме), смер за радиолошке техничаре,
оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту, извод са евиденције Националне службе за запошљавање, потврда о дужини радног стажа након положеног стручног испита
(оверена фотокопија радне књижице), потребна препорука здравствене
установе у којој је стаж остварен.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о
испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати ће писаним путем бити обавештени о резултатима.

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

Доктор медицине

за рад у Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским превозом

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту радника Дома
здравља Параћин
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, додатно образовање или оспособљеност. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом (навести званичну дужину трајања студија, тј. година, семестра и приложити доказ о томе),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран), доказ о додатном образовању или оспособљености (сертификати, лиценце и др). Докази о
испуњености услова подносе се у овереним копијама, не старијим од
шест месеци. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса
донети лично у писарницу Дома здравља Параћин, сваког радног дана,
у времену од 07,00 до 14,00 часова или послати на наведену адресу,
са назнаком: „Пријава за конкурс за радно место доктора медицине за
рад у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским превозом или за
радно место доктора медицине за рад у Служби за здравствену заштиту
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радника Дома здравља Параћин“. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
е-mail: dzspazova@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства

за рад у Служби за здравствену заштиту жена, на
одређено време од 1 године, уз могућност заснивања
радног односа на неодређено време
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и
положен специјалистички испит из области гинекологије и акушерства,
општа здравствена способност, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију дипломе о
завршеној специјализацији; оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; потврду о радном искуству након положеног специјалистичког испита на пословима пружања здравствене заштите (уколико
има радно искуство) и кратку биографију. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА

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

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - стоматолошки смер и да кандидат поседује лиценцу. Уз пријаву на
оглас приложити доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овереном препису: уверење о држављанству и доказ да се против кандидата
не води истрага и кривични поступак.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

1. Доктор медицине

на одређено време од 6 месеци, за рад у Одељењу
опште медицине
Опис послова: врши прегледе одраслог становништва уз коришћење
расположивих помоћних и дијагностичких средстава, одређује и прописује потребну терапију, по потреби упућује болеснике у друге установе и
стационарно лечење, по потреби обавља кућне посете и хитно збрињавање пацијената, ради у амбуланти ван седишта послодавца, уредно
води медицинску документацију, обавља и друге послове из домена
своје струке по налогу непосредног руководиоца и аката Дома здравља
и РЗЗО.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа, потребно је испуњавати и следеће услове: завршен медицински
факултет и положен стручни испит. Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту и оверена фотокопија лиценце, уколико је подносилац молбе био у радном односу.

2. Возач

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
Опис послова: управља путничким, санитетским возилима и другим
возилима Дома здравља, врши превоз пацијената и особља, одржава
хигијену и стара се о исправности возила, води потребну евиденцију о
потрошњи горива, по потреби отклања мање кварове на возилу, обавља
и друге послове из домена своје струке, а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно је испуњавати и следеће услове: завршена средња школа
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или трогодишња школа за КВ раднике, возачка дозвола „Б“ категорије,
здравствена способност за професионално обављање послова возача и да кандидат није осуђиван за кривична дела угрожавања јавног
саобраћаја. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о
стручној спреми, оверена фотокопија возачке дозволе за „Б“ категорију,
лекарско уверење о здравственој способности за послове професионалног возача и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела угрожавања саобраћаја.
ОСТАЛО: За сва радна места потребно је доставити и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) или оверену фотокопију.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља
Мало Црниће, Стишка бб, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место
________________ под редним бројем _____“.

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

Возач

на одређено време 3 месеца, ради замене
одсутног радника
УСЛОВИ: завршена средња школа, возачка дозвола „Б“ категорије. 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 писарнице Дома
здравља, на трећем спрату, Гоце Делчева 30, Нови Београд.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-439

Педијатријска сестра
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - педијатријски смер
- IV степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење)
и пожељно радно искуство у педијатријској служби. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања. Као доказе о испуњавању услова огласа
потребно је приложити фотокопије одговарајуће документације. Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се предају поштом
или архиви Дома здравља, Пожешка 82, III спрат, соба бр. 15, у времену
од 07,00 до 15,00 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/2832-352
факс: 011/2832-337

Специјалиста педијатрије
на одређено време

Опис посла: ради послове своје специјалности, учествује у тимском
раду према распореду непосредног руководиоца, учествује у едукацији
кадрова, ради на здравственом просвећивању, води евиденцију о свом
раду, излази на терен по потреби, обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: медицински факултет - специјализација из педијатрије, VII/2
степен стручне спреме, положен стручни испит, основно познавање
рада на рачунару. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља
„Звездара“, Олге Јовановић 11, II спрат, соба бр. 208. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Резултати
огласа биће објављени на интернет страници Дома здравља „Звездара“.

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

Медицина

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
26310 Алибунар, Трг слободе 8

У публикацији „Послови“ бр. 536 од 25.09.2013. године, услед
техничке грешке поново је објављен конкурс за Дом здравља
Алибунар (за радно место: виши радиолошки техничар). Овај
конкурс се поништава у целости, а важећи је конкурс из претходног броја (535). Извињавамо се због настале грешке.

ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“
22204 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
е-mail: domzdravlja@open.telekom.rs

Медицинска сестра

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, најдуже до 15.10.2014. године, за
рад у Општој медицини у Шиду
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег смера и положен стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства по положеном
стручном испиту, лиценца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”, поштом или лично предати на
писарници Дома здравља Шид. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице; копију/очитану личну
карту; копију лиценце.

Доктор медицине

здравља „Др Даринка Лукић“, Коцељева, сваког радног дана, у времену
од 07,00 до 15,00 часова или послати препорученом поштом на адресу:
Дом здравља „Др Даринка Лукић“, Немањина 8, 15220 Коцељева, са
назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Педагог

за рад у Одсеку развојног саветовалишта у Служби за
здравствену заштиту предшколске деце
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет,
смер педагогија, предвиђен пробни рад од три месеца, без обзира на
радно искуство.

Психолог

за рад у Одсеку развојног саветовалишта у Служби за
здравствену заштиту предшколске деце
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет,
смер психологија, предвиђен пробни рад од три месеца, без обзира на
радно искуство.

Социјални радник

за рад у Одељењу неуропсихијатрије у Служби за
специјалистичко - консултативну делатност

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, најдуже до 09.09.2014. године, за рад у
Школском диспанзеру Шид

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет политичких наука, смер за социјалну политику и социјални рад, предвиђен пробни рад
од три месеца, без обзира на радно искуство.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства по положеном стручном испиту; за место
доктора медицине у Школском диспанзеру потребан штамбиљ тип - 1;
лиценца.

за рад у Одељењу неуропсихијатрије у Служби за
специјалистичко - консултативну делатност

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”, поштом или лично предати на писарници Дома
здравља Шид. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију радне књижице, копију/очитану личну карту, копију лиценце.

Доктор медицине

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, најдуже до 30.09.2014. године, за рад у СХМП у
Шиду
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства по положеном стручном испиту; за место
доктора медицине у Школском диспанзеру потребан штамбиљ тип - 1;
лиценца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”, поштом или лично предати на писарници Дома
здравља Шид. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију радне књижице, копију/очитану личну карту, копију лиценце.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др ДАРИНКА ЛУКИЋ“
15220 Коцељева, Немањина 8

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
испуњавати и следеће услове: III степен стручне спреме, КВ возач, са
„Ц“ категоријом, посебна здравствена способност за професионалног
возача. Кандидати су обавезни да уз пријаву на оглас доставе: краћу
личну и радну биографију (CV), оверену фотокопију документа о завршеном образовању и уверење о посебној здравственој способности за
професионалног возача. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас могу се поднети лично у Дому

Бесплатна публикација о запошљавању

Психолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет,
смер психологија, предвиђен пробни рад од три месеца, без обзира на
радно искуство.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас поднети следећа документа, у оригиналу
или оверене копије: пријаву на оглас за одговарајуће радно место са
адресом и бројем телефона; диплому о завршеном факултету; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло
до промене презимена кандидата); уверење о држављанству Републике Србије; уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда); уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а).
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Кандидати који испуњавају услове огласа
биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (просечна оцена у току студирања;
дужина студирања; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика и др). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати.
Пријаве слати поштом или доставити лично на горенаведену адресу. Рок
за пријаву је 8 дана.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА
„ХОЛИМЕД“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
e-mail: 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.
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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.

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.

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.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

Спремачица

на одређено време 3 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: завршена основна школа. 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 писарнице Дома здравља, на трећем спрату,
Гоце Делчева 30, Нови Београд.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ
ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3557-255, 3554-132

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

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

ОПШТА БОЛНИЦА

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

Медицинска сестра
4 извршиоца

Педијатријска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општи и педијатријски смер, положен стручни испит и да кандидат
поседује лиценцу. Опис послова је утврђен Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова Опште болнице Нови Пазар. Уз
пријаву на оглас приложити доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овереном препису: диплому о завршеној медицинској школи,
потврду о положеном стручном ислиту - лиценца, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не
води истрага и кривични поступак.

ОПШТА БОЛНИЦА

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

Доктор опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
положен стручни испит и поседовање лиценце. Опис послова утврђен
је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Нови Пазар. Уз пријаву на оглас приложити доказе
о испуњавању услова у оригиналу или у овереном препису: диплому уверење о завршеном факултету, потврду о положеном стручном испиту
- лиценца, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ да се против кандидата не води истрага и кривични поступак.
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Пољопривреда и ветерина / Наука и образовање

Пољопривреда и ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар

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

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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.

Национална служба за
запошљавање
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ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11040 Београд, Црнотравска 27

Професор струковних студија за ужу научну
област Медицинска психологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука, радно искуство.
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе VII степена и оверена фотокопија
дипломе VIII степена, доказ о радном искуству. Наведена документа
доставити поштом, на адресу: „Правна служба - за конкурс“ - Образовни
систем „Милутин Миланковић“, Црнотравска 27, 11040 Београд. Услови
за избор у звање професора струковних студија предвиђени су Законом о високом образовању и општим актима Високе медицинске школе
струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд. Пријаве на оглас
достављају се у року од 5 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОПУНА КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2
тел. 011/7870-046
Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
допуњује се у делу где се наводи документација која се доставља уз пријаву на конкурс, и треба додати: лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, не старије од шест месеци у односу на дан
истека конкурса, оригинал.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
11000 Београд, Венизелосова 31
тел. 011/2620-866

Асистент за ужу научну област
Социологија и медији
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање другог степена (мастер академске студије) и уписане докторске академске студије из поља друштвено - хуманистичких наука. Остали услови за избор асистента прописани
су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за менаџмент
малих и средњих предузећа. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак
научних и стручних радова) достављају се у року од 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на адресу: Травничка 2.

Обука за
активно
тражење
посла
02.10.2013. | Број 537 |
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АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И
БЕЗБЕДНОСТ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА”

Наставник за ужу научну област Политиколошке
науке

са пробним радом до 6 месеци

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

на неодређено или одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, правни факултет или филозофски факултет и докторат из области за коју
се бира.

Наставник за ужу научну област Безбедносне
науке
на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, правни факултет, факултет за безбедност, војна академија или факултет
организационих наука и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област
Правне науке

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, правни факултет и докторат из
области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област
Историјске науке

на неодређено или одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука или
филозофски факултет и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област Информатика и
рачунарство
на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет организационих наука,
електротехнички факултет или војна академија и докторат из области
за коју се бира.

Наставник за ужу научну област Менаџмент
на неодређено или одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечено високо образовање из
поља друштвено - хуманистичких и техничко - технолошких наука и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област
Економске науке

на неодређено или одређено време од 5 година
3 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, економски факултет или факултет
из области друштвено - хуманистичких наука и докторат из области за
коју се бира.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника прописани су Законом о
високом образовању и Статутом Академије за дипломатију и безбедност.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса
(оверене копије диплома, списак научних и стручних радова) достављају
се у року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу:
Травничка 2.
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11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Помоћни кувар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II степен
стручне спреме, ПК радник, угоститељске струке, без обзира на радно искуство; могућа провера психофизичких и радних способности;
уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми;
извод из матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у времену
од 09,00 до 15,00 часова.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11000 Београд, Максима Горког 94
тел. 011/6456-823

Наставник разредне наставе у боравку

на одређено време, за школску 2013/2014. годину
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа прописани су чланом
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање из члана 8 Закона - доставља се оверена копија
дипломе; да је кандидат држављанин РС (доставља се оверена копија
уверења о држављанству, не старије од 6 месеци) и обавезно знање
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (доставља се доказ
о знању језика). Доказ из става 1 тачка 3 члана 120 (доказ о неосуђиваности) - прибавља школа, а доказ из тачке 2 став 1 члана 120 (лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности) - доставља
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености
услова доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД“
11000 Београд, Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да има: 1) одговарајуће
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. 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 и да испуњава услове из Правилника о врсти стручне спреме за наставника Школе за основно и средње
образовање „Вожд“ („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/97,
3/2005 и 4/2009), за психолога и педагога; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 4) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 5) држављанство РС; 6)
дозвола за рад (стручни испит - испит за лиценцу); 7) обука и положен
испит за директора. Докази о испуњености услова из тач. 1, 3, 5, 6 и
7 - подносе се уз пријаву наконкурс, а из тач. 2 и 4 - прибавља школа.
Докази из тач. 1 и 6 - подносе се оверене фотокопије. Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију и план рада за време мандата. Пријаве
се подносе на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

Ванредни професор за ужу научну област
Инфективне болести
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Педијатрија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина (пулмологија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина (гастроентерологија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (општа
хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (пластична и реконструктивна
хирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VIII степен стручне спреме,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Асистент за ужу научну област Медицинска
физиологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Фармакологија,
клиничка фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Хигијена и
медицинска екологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Интерна
медицина (пулмологија)
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (неурохирургија)
на одређено време од 3 године

Ванредни професор за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (урологија)

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/2 степен стручне спреме,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Доцент за ужу научну област Микробиологија

Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база
Медицинског факултета у Београду.

на одређено време од 5 година
2 извршиоца
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Патолошка
физиологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Социјална
медицина
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Гинекологија и
акушерство
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Интерна медицина
(ендокринологија)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у
складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду), подносе се писарници Факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Доцент за ужу научну област студије Менаџмента
људских и социјалних ресурса, за наставни
предмет: Менаџмент образовања у јавном
сектору
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор филозофских наука, доктор
економских наука или доктор наука одбране, безбедности и заштите.
Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/2010 и 93/2012) и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат подноси: биографију; оверену фотокопију дипломе; списак научних радова, као и радове. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (неурохирургија)

Ваша права адреса:

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

на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу научну област
Менаџмент и специјализоване менаџмент
дисциплине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области;
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или
зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или
збирка задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Уз
пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Информационе
технологије
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област Финансијски
менаџмент
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Управљање
квалитетом
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Менаџмент и
специјализоване менаџмент дисциплине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију;
диплому о одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама, о прихваћеној теми докторске дисертације; списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област
Финансијски менаџмент

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ“

11080 Земун, Капетана Радича Петровића 26

Директор
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава услове
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 53/13).
Дужност директора може да обавља лице које има образовање из чл.
8 став 2 овог Закона за васпитача или стручног сарадника: 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање, почев од 10.09.2005.
године; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може
да обавља и лице које има одговарајуће образовање из чл. 8 став 3
овог Закона за васпитача; изузетно, васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишем образовањем; да има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Лице из става 2 и 3 чл. 8 Закона
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност. Директору који не положи
испит за директора, у року од годину дана од дана ступања на дужност
престаје дужност директора. Директор се бира на период од 4 године.
Мандат тече од дана ступања на дужност. Директору установе мирује
радни однос за време првог изборног периода на радном месту са кога
је изабран. Поред горенаведених услова, кандидат мора да испуњава и
услове предвиђене чл. 120 овог Закона: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 4) држављанство РС.
Докази о испуњености услова из ст. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке
3 прибавља установа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора предшколске
установе“. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о потребном
радном искуству, са подацима о пословима и задацима које је обављао,
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе, прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете, уверење да
против њега није покренута истрага, нити се води кривични поступак за
било које кривично дело, програм рада Предшколске установе за период
од четири године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Кандидати ће бити правовремено писмено обавештени
о дану обављања разговора са кандидатима, као и о донетом решењу
Управног одбора о избору и ступању на дужност директора предшколске
установе, у року од 8 дана од дана доношења решења.

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми;
потврду да је студент мастер академских или специјалистичких студија;
потврду о положеним испитима и биографију.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање стечено: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника
стручне школе за подручје рада електротехника, за педагога и психолога; дозвола за рад (лиценца); обука и положен испит за директора установе; најмање пет 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 кривична дела утврђена у чл.
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120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се подносе у секретаријату школе или
се шаљу препорученом пошиљком, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
кандидат за директора подноси: биографске податке са прегледом кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оверену фотокопију дозволе за рад (лиценце) за
наставника, педагога или психолога, потврду да има најмање пет година
стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, уверење о држављанству Републике Србије, уверење
надлежног суда да није покренута истрага, нити подигнута оптужница,
лекарско уверење да има психичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 011/2627-784.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И
ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12
е-mail: оffice@bbа.еdu.rs

Доцент из уже научне области Економија и
финансије
Доцент из уже научне области Пословна
економија и менаџмент
УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета „Унион” и Статутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије
диплома о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и
списак објављених радова. Пријаву и тражену документацију доставити
у физичком и електронском облику, на наведену адресу, кабинет 209/II
и на наведени мејл. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“

11030 Београд, Милана Мијалковића 11
тел. 011/2571-757

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 20% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у траженом занимању, а у свему
према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места за запослене у основној школи; да је кандидат држављанин
РС; да има психичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Ближе информације о условима огласа могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона: 011/2571-757.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧУКАРИЦА“
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач
УСЛОВИ: са и без обзира на искуство, са одговарајућом вишом стручном
спремом, односно одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) - васпитач, обавеза полагања испита за лиценцу. Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, држављанство, потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: без обзира на искуство, средња медицинска школа, занимање:
медицинска сестра - васпитач, обавеза полагања испита за лиценцу.
Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
држављанство, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151
е-mail: dekanat@ff.bg.аc.rs

Ванредни професор за ужу научну област
Динамичка метеорологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука и
остали услови утврђени Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), Статутом и правилницима Физичког факултета и Универзитета
у Београду; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12). Пријава треба да садржи:
биографију; оверен препис дипломе; опис досадашње наставне активности; опис досадашње научне активности; преглед научних резултата; списак наставних и научних публикација; списак цитата; најважније
публикације. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној
електронској форми (tex или doc формат), у складу са темплејтом који се
налази на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

Стручни сарадник
(техничка подршка у настави и науци)

на одређено време од 6 месеци, са могућношћу
продужетка на неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме или окончане основне академске студије у четворогодишњем трајању - 240 ЕСПБ,
окончане мастер академске студије - 300 ЕСПБ физике, електротехнике
или неког другог факултета из групације техничких факултета; напредни ниво знања из информатике - Windows ОS, МS Оffice, Оrigin, хардвер инсталација, одржавање рачунара; напредни ниво знања енглеског језика. Обавезан пробни рад. Пријава треба да садржи: биографију
- радну биографију кандидата; оверену копију дипломе о завршеном
високом образовању. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи
избор. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити
Деканату Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба бр.
652), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Стручни сарадник у Одељењу за развој
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (дипломирани математичар - модул
рачунарство и информатика или информатичар), добро знање енглеског језика, добро познавање алата за развој софтвера. Остали услови
утврђени су чл. 24 Закона о раду и у складу са којима ће бити извршен
избор кандидата. Обавезан пробни рад од 3 месеца. Уз пријаву потребно је поднети и биографију, оверену копију дипломе, копију извода из
матичне књиге рођених, доказе о радном искуству (ако постоје) и по
могућности препоруке од ранијих послодаваца, ако их кандидат поседује. Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету,
на горенаведену адресу или лично предати секретаријату Факултета,
Студентски трг 12-16, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
ФАКУЛТЕТ СЦЕНСКИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Светозара Милетића 12

Правни послови
УСЛОВИ: дипломирани правник, две године радног искуства на правним
пословима, познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.
Сви кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о раду.
Пријаве са пратећим прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, на адресу: Београд, Светозара Милетића 12.

СРЕДЊА ШКОЛА
11306 Гроцка, Ужичка 2

Директор

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504
е-mail: muzicka@josifmarinkovic.еdu.rs

Наставник клавира
УСЛОВИ: мастер музички уметник - професионални статус - клавириста
или дипломирани музичар - пијаниста.

Наставник контрабаса
са 50% радног времена

УСЛОВИ: мастер музички уметник - професионални статус - контрабасиста или дипломирани музичар - контрабасиста.

Наставник соло певања

на одређено време, замена одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: мастер музички уметник - професионални статус - соло певач
или дипломирани музичар - соло певач.

Наставник хармонике

са 50% радног времена, на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: мастер музички уметник - професионални статус - акордеониста/хармоникаш или дипломирани музичар - акордеониста.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је стекао
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да испуњава услове из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и
55/13), односно 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 испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05,
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09, 3/10 и 11/12), мастер музички уметник - професионални статус траженог усмерења или дипломирани музичар траженог усмерења; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13); 4) држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаву на конкурс са потребним документима доставити
на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 011/3236-504.
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УСЛОВИ: да је лице стекло одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; дужност директора може да обавља лице које има
одговарајуће образовање за наставника, педагога и психолога, дозволу за рад (лиценцу) и најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс поднети: доказ о држављанству Републике Србије;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; радну
биографију; доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности;
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Све додатне информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе Биљане Јовановић, на број телефона: 011/8500-531.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве се подносе лично или поштом.

АНСАМБЛ „КОЛО“

11000 Београд, Митрополита Петра 8

Директор Ансамбла народних игара и песама
Србије „Коло“
на период од 4 године

Опис посла: организује и руководи радом Ансамбла; представља и заступа Ансамбл; стара се о законитости рада Ансамбла; предлаже општа
акта која доноси Управни одбор Ансамбла; доноси општа и појединачна
акта из своје надлежности у складу са законом и овим статутом; предлаже програм рада и план развоја Ансамбла и предузима мере за њихову
реализацију; извршава одлуке Управног одбора; доноси акт о организацији и систематизацији послова; предлаже мере за отклањање поремећаја у пословању Ансамбла; одговара за материјално - финансијско
пословање Ансамбла; предлаже финансијски план Ансамбла; доноси
годишњи план јавних набавки; обезбеђује јавност рада Ансамбла; руководи радом колегијума и стручног савета; подноси предлог извештаја о
финансијском пословању Управном одбору уз претходно прибављање
мишљења Надзорног одбора; одлучује о пријему радника и промени
послова које запослени обавља; стара се о извршењу правоснажних
одлука судова и других органа; одговоран је и стара се о организацији и
споровођењу послова безбедности и здравља на раду; доноси одлуке о
упућивању запослених на службена путовања у земљи и иностранству;
одлучује о осигурању имовине и лица; присуствује седницама Управног
одбора у својству известиоца, без права одлучивања; одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом, колективним уговором и општим актима; обавља друге послове утврђене законом, овим статутом и одлукама Управног одбора.
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има високу стручну спрему (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер; специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије или високо
образовање на основним студијама у трајању од четири године); најмање осам година радног искуства у области културе; да се против њега
не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности; активно знање једног светског
језика; да има општу здравстевну способност. Конкурсна документација
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коју су кандидати дужни да доставе: предлог програма рада и развоја
Ансамбла за период од 4 године; оверена копија дипломе или уверења
о стеченој стручној спреми; оверена копија радне књижице или другог
доказа о радном искуству; биографија која обавезно мора да садржи
елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе
и преглед остварених резултата рада; уверење надлежног органа да се
против кандидата не води истрага и да против кандидата није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не
старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матиче књиге рођених; оверена фотокопија личне карте;
доказ о активном знању светског језика; доказ о општој здравственој
способности - у оригиналу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за избор директора
Ансамбла Коло“. Конкурс за избор директора Ансамбла „Коло” расписује и спроводи Управни одбор Ансамбла „Коло”. Управни одбор Ансамбла „Коло” је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка конкурса
изврши избор кандидата и предлог за именовање достави Министарству надлежном за културу. Управни одбор Министарству надлежном за
културу може предложити само једног кандидата за директора Ансамбла „Коло”. Влада Републике Србије, као оснивач Ансамбла „Коло”, именује директора Ансамбла „Коло” на основу предлога Управног одбора
Ансамбла „Коло” који је претходно усвојило Министарство надлежно за
културу. Директор Ансамбла „Коло” именује се на период од 4 године.
Управни одбор је дужан да прегледа све пријаве приспеле на конкурс.
Управни одбор разматра и оцењује само благовремене и потпуне пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се не
разматрају. Благовремена пријава је свака пријава поднета у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Потпуна је свака пријава која садржи све тражене доказе из конкурсне документације. Приликом избора
кандидата за директора Ансамбла „Коло” Управни одбор ће ценити и:
познавање пословања Ансамбла „Коло” и/или сродних установа и организаторске способности кандидата. Пре доношења одлуке о избору
кандидата за директора Ансамбла „Коло”, Управни одбор ће спровести
анонимну анкету на којој ће се сви запослени изјаснити о програмима
које кандидати за директора доставе у конкурсној документацији. Све
седнице Управног одбора које се односе на поступак предлагања кандидата за директора Ансамбла „Коло” биће отворене за јавност, односно
представнике средстава информисања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА
11000 Београд, Народних хероја 30
тел. 011/2600-266

вању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз
пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак
научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник српског језика и књижевности

са 90% радног времена, на одређено време ради замене
запосленог који обавља послове помоћника директора,
најдуже до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чл. 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти
стручне спреме за наставнике, стручне сараднике и сараднике у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју
(„Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/02), да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђено у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има
држављанство Републике Србије. Наставници поред наведене стручне
спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипл. дефектолога. Поред општих услова и наведених услова у
погледу стручности, кандидат треба да испуњава и друге посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, држављанство РС, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом доставити и оверене фотокопије докумената којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса (диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених). Доказ
да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве
са доказима о испуњености услова подносе се на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговременe пријаве
неће се разматрати.

Бор

Оглас објављен 24.07.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник за ужу научну област
Економија и финансије - 3 извршиоца.

ОШ „СВЕТОЗАР РАДИЋ“

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

за рад у издвојеном одељењу у Планиници

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Асистент за уже научне области Премер и
уређење земљишне територије и Моделирање и
менаџмент у геодезији
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област Техничка
механика и теорија конструкција
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистра наука
из уже научне области за коју се бира, у складу са чл. 72 став 2 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010), односно
са чл. 162 Статута Грађевинског факултета.

Асистент за уже научне области Планирање
и пројектовање железница и Конструкција,
грађење и одржавање железница
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се
бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010).
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред општих услова, треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-

Бесплатна публикација о запошљавању

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120

Учитељ

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови: у складу са чл.
8 став 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 је 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 да испуњава услове
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе; 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; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење изабрани кандидат
доставља пре закључивања уговора о раду. Уверење да кандидат није
осуђиван школа прибавља по службеној дужности.

Помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу у Планиници, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да
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кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: биографске податке, доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству
(све у оригиналу или у фотокопији).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Ч ач а к

ЕКОНОМСКО - ТРГОВАЧКА ШКОЛА
„КЊАЗ МИЛОШ“
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 1
тел. 032/713-322

Наставник економске групе предмета
за 70% радног времена

Професор немачког језика

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

Професор хемије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду испуњавају и посебне услове
утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати су дужни
да уз пријаву на конкурс поднесу: оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем факултету, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тач. 3
- прибавља Гимназија. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. Пријаву са документима слати на адресу школе или лично предати у секретаријат школе, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 13,00
часова. Ближе информације могу се добити на број телефона: 032/222397, сваким радним даном, у времену од 08,00 до 13,00 часова.

Наставник економске групе предмета

за 60% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник биологије

за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник француског језика

за 22% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник правне групе предмета

за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник рачунарства и информатике
за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; одговарајуће високо образовање у наведеном занимању; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС. Поред пријаве на конкурс, кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса подносе се на адресу школе.

ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК

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

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 9
тел. 032/332-901

Дипломирани дефектолог - олигофренолог или
дипломирани дефектолог - мастер
Дипломирани дефектолог - олигофренолог или
дипломирани дефектолог - мастер
на одређено време
2 извршиоца

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

Професор физичког васпитања - приправник

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати у овом занимању морају да поседују стручну дефектолошку оспособљеност за рад са ученицима ометеним у развоју.

Професор енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат
у овом занимању мора да поседује стручну дефектолошку оспособљеност за рад са ученицима ометеним у развоју.

Наставник за извођење наставе стручних
предмета - приправник, у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство

Професор физике

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

Професор физике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије (одсек графичког инжењерства). Кандидати у овом занимању морају
да поседују стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику
наставе за предмете у подрчју рада Хемија, неметали и графичарство.

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
за 40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

Професор филозофије

за 70% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

Професор грађанског васпитања

за 50% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године

Професор грађанског васпитања

за 35% радног времена, на одређено време до краја
школске 2013/2014. године
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ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству); да је пунолетан (извод из матичне књиге рођених);
да има одговарајуће образовање (оверена копија дипломе о стеченом
образовању); да поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом у школи (лекарско уверење надлежног здравственог
органа); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебно упутство: доказ о одговарајућем образовању, извод из
матичне књиге рођених и потврда о држављанству Републике Србије подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси кандидат до закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
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конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе. Пријаве са потпуним документима слати на адресу школе.

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у
издвојеном одељењу у Доњој Краварици

Наставник разредне наставе

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у
издвојеном одељењу у Крстацу

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до 31.08.2014. године

32250 Ивањица, Миће Матовића 2
тел. 032/661-000

са 61% радног времена, на одређено време

Наставник руског језика

са 90% радног времена, на одређено време

Наставник енглеског језика

са 61% радног времена, на одређено време

Наставник социологије

са 50% радног времена, на одређено време

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању.
ОСТАЛО: 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, 52/11 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).

Ложач

Наставник психологије

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године, за рад у издвојеном одељењу у
Марковици

Наставник стручних предмета електроструке

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинског, металског или
електро смера и положен испит за руковаоца централног грејања.

са 50% радног времена, на одређено време

Наставник физике

са 70% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник стручних предмета
текстилне струке
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник стручних предмета дрвне струке
са 50% радног времена, на одређено време

Наставник филозофије

са 30% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о стеченом образовању и лекарско уверење. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања.

ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

Наставник француског језика

са 44% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Марковици

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године, за рад у издвојеном одељењу у
Марковици

Наставник српског језика
Наставник техничког и информатичког
образовања

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 25% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
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Спремачица

на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у
издвојеном одељењу у Крстацу

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Шеф рачуноводства

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице са завршеним мастер академским студијама у области економских наука, са претходно завршеним основним академским студијама у овој области или дипломирани
економиста са стеченим образовањем на основним студијама у трајању
од најмање четири године.
ОСТАЛО: 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 (за радна места од 1 до 8 - наставно особље); уверење
о држављанству, 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. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.

Јагодина

ОШ „13. ОКТОБАР“

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб

Секретар

на одређено време, замена запослене на боловању
дужем од 60 дана, без радног искуства
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године. Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Пријаве са потребним доказима доставити на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

Професор разредне наставе

за рад у продуженом боравку у матичној школи
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидати
из тачке 1 треба да испуњавају услове из члана 120 став 1 тач. 1, 2, 3
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013). Докази о испуњености услова из члана 120 став 1 тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1
тачка 2 - пре закључења уговора. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз
пријаву на конкурс доставити: доказ о степену образовања, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење
пријава са потребном документацијом је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Кикинда

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
24420 Кањижа, Николе Тесле 2
тел. 024/874-371

Наставник клавира

дипломирани музичар - пијаниста, за рад у Кањижи,
настава се одвија на мађарском језику

Наставник клавира

дипломирани музичар - пијаниста, за рад у Кањижи, на
одређено време, на мађарском наставном језику
2 извршиоца

Наставник клавира

МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник геодетске групе предмета
Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за 30% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - VII/1 степен, у
складу са чланом 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника/сарадника у настави у стручним
школама; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад, односно српски језик. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење
о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци од дана објављивања конкурса), диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверену фотокопију), радну биографију, извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци од дана објављивања
конкурса, оверену фотокопију). Пријаве и документацију достављати
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за наставника геодетске групе предмета или наставника српског језика и књижевности“. На
полеђини коверте назначити име, презиме и адресу. Пријаве слати на
наведену адресу или лично код секретара школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-549

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће стручно образовање - дипломирани правник; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству. Документација не сме да буде старија од
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Надлежна служба за запошљавање обавиће претходну проверу
психофизичких способности кандидата пријављених на конкурс.

дипломирани музичар - пијаниста, за рад у Кањижи,
са 21% наставе на мађарском језику и 79% наставе на
српском језику

Наставник клавира

дипломирани музичар - пијаниста, за рад у Кањижи, са
24% радног времена, на мађарском наставном језику

Наставник клавира

дипломирани музичар - пијаниста, за рад у Хоргошу,
са 67% наставе на мађарском језику и 33% наставе на
српском језику

Наставник клавира

дипломирани музичар - пијаниста, за рад у Хоргошу, са
57% радног времена, на мађарском наставном језику

Корепетитор

дипломирани музичар - пијаниста, за рад у Кањижи, на
мађарском наставном језику

Корепетитор

дипломирани музичар - пијаниста, за рад у Кањижи
и Хоргошу, са 76% радног времена, на мађарском
наставном језику

Наставник солфеђа и теорије

дипломирани музичар педагог или дипломирани
професор солфеђа и музичке културе, за рад у Кањижи,
на мађарском наставном језику

Наставник солфеђа и теорије

дипломирани музички педагог или дипломирани
професор солфеђа и музичке културе, за рад у Кањижи
и Хоргошу, са 83% радног времена - 63% наставе
на мађарском наставном језику и 20% на српском
наставном језику

Наставник гитаре

дипломирани музичар - гитариста, за рад у Кањижи, са
61% радног времена на мађарском наставном језику и
39% на српском језику

Наставник гитаре

дипломирани музичар - гитариста, за рад у Кањижи, на
мађарском наставном језику

Наставник гитаре

дипломирани музичар - гитариста, за рад у Кањижи, са
37% радног времена, на мађарском наставном језику

Наставник флауте

Обука за активно
тражење посла
32

| Број 537 | 02.10.2013.

дипломирани музичар - флаутиста, за рад у Кањижи
и Хоргошу, са 36% радног времена, на мађарском
наставном језику

Наставник соло певања

дипломирани музичар - соло певач, за рад у Кањижи, на
мађарском наставном језику
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Наставник виолине

Косовск а Митровиц а

Наставник хармонике

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛАДИН ПОПОВИЋ“

дипломирани музичар - виолиниста, за рад у Кањижи и
у Хоргошу, на мађарском наставном језику
дипломирани музичар - акордеониста, за рад у Кањижи
и у Хоргошу, на мађарском наставном језику

Наставник хармонике

дипломирани музичар - акордеониста, за рад у Хоргошу,
са 24% радног времена, на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању, на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван у смислу члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије;
код радних места где се настава изводи на мађарском језику - да има
доказ о знању језика. Код свих радних места на неодређено време предвиђен је пробни рад од 6 месеци. Доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), доказ о знању мађарског
језика, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду). Уверење да кандидат није осуђиван - школа прибавља службеним путем. Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Сушица
38205 Грачаница

Наставник математике

3 извршиоца - два са пуном нормом и један са 8 часова
недељно

Наставник српског језика и књижевности
са 6 часова недељно

Наставник групе стручних предмета електроника
2 извршиоца

Наставник практичне наставе

2 извршиоца - један са пуном нормом и један са
половином норме

Наставник физике

са 12 часова недељно

Наставник музичке уметности
са 3 часа недељно

Наставник физичког васпитања
са 4 часа недељно

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530

Котлар
УСЛОВИ: кандидат са завршеном средњом школом (III степен стручне
спреме) и положеним испитом за котлара; да је држављанин Републике
Србије; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (III степен
стручне спреме) и оверену фотокопију уверење о положеном испиту
за котлара. Уверење о здравственој способности кандидат ће доставити касније, по доношењу одлуке о избору кандидата. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс
доставити у затвореној коверти. Ближе информације могу се добити код
секретара установе и на бројеве телефона: 0230/22-530 и 21-230.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: да кандидат има завршено средње образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; 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 чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, установа прибавља службеним путем. Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Пријаве са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети
у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом у погледу стручне спреме, кандидат треба да испуњава и услове прописане Законом
о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти
стручне спреме наставника, сарадника, сарадника у настави у стручним
школама, односно да кандидат има високу стручну спрему, одговарајућа
група предмета. Пријаве са доказом о стручној спреми, изводом из матичне књиге рођених, уверењем о држављанству, уверењем да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима,
као и уверењем надлежних органа да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 3 месеца или да није правноснажном пресудом осуђен
за кривично дело против достојанства личности и морала, доставити на
адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Документа доставити лично или поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОШ „25. МАЈ“
Враниште - Драгаш

Професор енглеског језика

са 8 часова (20 сати недељног ангажовања)

Професор руског језика

са 8 часова (20 сати недељног ангажовања)

Професор историје

са 7 часова (17 сати недељног ангажовања)

Професор географије

са 7 часова (17 сати недељног ангажовања)

Професор разредне наставе

са 20 часова (40 сати недељног ангажовања), на
одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема. Уз пријаву поднети сва потребна документа која су законом предвиђена за заснивање радног односа.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве поднете после
овог рока неће се разматрати.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Конкурс објављен 20.02.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: сарадник у звању асистента за
ужу научну област Патолошка анатомија, на одређено време 3
године - 2 извршиоца. У осталом делу конкурс је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Конкурс објављен 26.06.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: сарадник у звању асистента за
ужу научну област Патолошка анатомија, на одређено време 3
године. У осталом делу конкурс је непромењен.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област Машинске
конструкције и механизација
на одређено време 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука. Кандидат
поред општих услова треба да испуњава и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из одговарајуће научне области, биографију, списак стручних и научних радова, као и саме
радове и уверење надлежног органа да није осуђиван за кривично дело.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на горенаведену адресу. Рок за
пријаву је 15 дана.

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време 1 година

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

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Општа економија и привредни
развој, наставни предмети: Компаративни
економски системи и Економија јавног сектора
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће области
и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Статистика и информатика,
наставни предмети: Математика у економији и
Финансијска и актуарска математика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора математичких наука или доктора економских наука одговарајуће области и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим
актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима
Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Општа економија и привредни развој, наставни
предмет: Теорија и политика цена
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће области
и други општи, педагошки и посебни услови порописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија, наставни
предмети: Предузетнички менаџмент и увод у
менаџмент
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће области
и други општи, педагошки и посебни услови порописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образовању
и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са
доказима о испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу факултета, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву
је 15 дана.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

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

Сарадник у настави за ужу Јавноправну и
теоријско правну научну област
на одређено време 1 година

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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Сарадник у настави за ужу Кривичноправну
научну област
на одређено време 1 година
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Сарадник у настави за ужу научну област
Историја државе и права
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 71 Закона о високом
образовању и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Други
општи и посебни услови прописани су Законом, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаву на конкурс са доказима о
испуњености услова, као и доказе из чл. 62 ст. 3 Закона о високом образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу Правноекономску научну
област
Наставник у звању доцента за ужу Јавноправну и
теоријско правну научну област
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука, односно да
кандидат испуњава услове из чл. 64, а на период сагласан чл. 65 Закона о високом образовању. Други општи и посебни услови прописани
су Законом, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу.
Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова, као и доказе из
чл. 62 ст. 3 Закона о високом образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА“
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 178
тел. 034/701-870

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године или
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије) у трајању од три године или
више образовање и положен испит за лиценцу.

Васпитач

на одређено време ради замене
привремено одсутних радника
4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије) у трајању од три године или
више образовање.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке; оверену копију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију уверења
о држављанству РС (не старије од 6 месеци) и оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених; оверену копију личне карте, а за васпитача (1 извршилац) који се ангажује на неодређено време и копију, односно доказ о положеном испиту за лиценцу. Уверење о
здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду,
а уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности, пре доношења одлуке о избору кандидата. Пријаве са доказима о
испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, поштом или
лично у управи установе, сваког радног дана, од 07,00 до 14,00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за пријаву је 8 дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

Крушевац

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“
37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци, за рад у централној
школи у Горњем Степошу и издвојеним одељењима
школе, за школску 2013/2014. годину
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - најмање средње образовање
- доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на оглас; завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул) - доказ о
испуњености услова се подноси уз пријаву на оглас; да кандидат познаје
ромски језик (у складу са чланом 121 став 8 Закона о основама система
образовања и васпитања) - доказ о испуњености услова подноси се уз
пријаву на оглас; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - доказ се подноси пре закључења уговора
о раду; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - доказ прибавља школа; држављанство Републике Србије
- доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на оглас.

Наставник физике

за 10% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог (часови директора школе)
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - доказ се подноси пре закључења уговора о раду; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања доказ прибавља школа; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
са краћом радном биографијом кандидат прилаже: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија).

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - завршена основна школа; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - доказ се подноси пре закључења уговора о раду; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања доказ прибавља школа; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
са краћом радном биографијом кандидат прилаже: оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи; уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Пријаве за наведена радна места подносе се лично или препорученом поштом, на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВЕЛИКА ДРЕНОВА“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку млађих разреда
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: професор разрене 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; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат доставља следеће доказе о испуњености услова:
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству - издати
у последњих 6 месеци или да имају трајно важење; оверену фотокопију дипломе и кратку биографију. Рок за пријаве је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима слати на
горенаведену адресу.
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/423-050

Наставник за област Физичко васпитање и спорт
у оквиру образовно - научног поља друштвено хуманистичких наука (реизбор)
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени
су Законом о високом образовању. Пријаве са документацијом слати на
наведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација неће бити
разматрана.

Лесковац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-114

Професор физике

са 30% радног времена

Професор математике
Професор математике
са 50% радног времена

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
37257 Падеж
тел. 037/696-207

Професор разредне наставе - приправник

на одређено време до краја школске 2013/2014. године,
за рад у издвојеном одељењу у Глобару
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (прилаже се пре закључивања уговора о раду); држављанство Републике
Србије; да испуњава услове у погледу стручне спреме предвиђене чланом 2 тачка 1 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уз
пријаву приложити: уверење о држављанству и оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Професор разредне наставе
2 извршиоца

Наставник географије

за 70% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције вршиоца дужности директора

Наставник италијанског језика
за 23% радног времена

Наставник биологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: завршено високо
образовање одговарајућег смера сходно члану 2, члану 7, члану 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да је држављанин Републике Србије (доставити и
извод из матичне књиге рођених); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије
докумената издатих од надлежних органа (не старијих од 6 месеци).
Лекарско уверење се доставља по коначности одуке о избору кандидата. Пријаве слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Професор геодетског мерења и рачунања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања у погледу стручне
спреме, да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме и уверење о држављанству. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду,
док доказ да није осуђиван прибавља школа. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир.

Лозниц а

ОШ „МИЛОШ ГАЈИЋ“
Амајић
15318 Мали Зворник
тел. 015/466-008

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 40% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 15% радног времена, на одређено време

Наставник српског језика и књижевности

са 94% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), стечено по прописима који уређују
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, одговарајућег занимања, сходно одредбама члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и члана 120 став 1 тач. 1-5 („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 53/11 и 55/13), Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/2012) и Правилника о организацији и систематизацији послова
школе. Кандидат мора да има образовње из психолошких, педагошких и
методочких 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. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:
основне биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију - не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци),
уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа); да знају језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад; лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се
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пре закључења уговора о раду). Уверење надлежног органа о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

СРЕДЊА ШКОЛА „МАЛИ ЗВОРНИК“
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 12
тел. 015/471-003

Професор физике

са 85% радне норме

Професор латинског језика
са 22% радне норме

Професор медицинске групе предмета
са 38% радне норме

Професор руског језика
са 89% радне норме

Професор психологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у средњој школи, гимназији и средњим стручним школама; да кандидат
има држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Докази о испуњавању услова огласа достављају
се уз пријаву, а лекарско уверење се доставља пре закључења уговора
о раду. Пријаве се достављају на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Ниш

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Рачунарске науке,
на Департману за рачунарске науке
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука, рачунарске науке. Кандидат уз пријаву треба
да достави: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак
научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису
навести одговарајући линк). Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Експериментална биологија и
биотехнологија, на Департману за биологију и
екологију
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Ботаника, на Департману за биологију и
екологију
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Екологија и заштита животне средине, на
Департману за биологију и екологију
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија биологије.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; доказ да је
студент докторских студија; списак научних радова, као и саме радове.
Рок за пријаву је 15 дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који уређује високо
образовање до 10. септембра 2005. године: професор разредне наставе;
професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу; наставник разредне наставе; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу (диплома о стеченом образовању, а за лица која
су образовање стекла у некој од република бивше СФРЈ до 27. априла
1992. године или у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у систему војног школства или у иностранству документ о одговарајућем образовању
издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја - у
оригиналу или у овереном препису, односно фотокопији); поседовање
образовања 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, односно да је лице у току студија
положило испите из педагогије и психологије или је положило стручни
испит, односно испит за лиценцу (додатак дипломи или уверење издато
од стране одговарајуће високошколске установе о положеним испитима
из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - у оригиналу или у овереном препису,
односно фотокопији); психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије (уверење о држављанству у оригиналу или у овереном препису,
односно фотокопији); да лице зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, односно српски језик (диплома стечена и издата на
српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да
је лице положило испит из српског језика са методиком - у оригиналу
или у овереном препису, односно фотокопији); извод из матичне књиге
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање, савладан програм обуке
за педагошког асистента и познавање ромског језика (диплома о стеченом образовању, сертификат издат од стране Министарства просвете и науке о завршеној уводној обуци за педагошког асистента и доказ
о познавању ромског језика - у оригиналу или у овереном препису,
односно фотокопији); психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије (уверење о држављанству у оригиналу или у овереном препису,
односно фотокопији); да лице зна језик на ком се остварује образовно
- васпитни рад, односно српски језик; извод из матичне књиге рођених.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник теорије музике и солфеђа

на одређено време до повратка одсутног запосленог, а
најдуже до 01.03.2014. године
УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној музичкој
школи прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12); општи услови за рад из Закона о
раду; услови из чл. 8 ст. 2 и чл. 120 став 1 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 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву
са биографијом кандидат треба да достави: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању и додатак дипломи (за завршене мас-
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тер студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није
издата; извод из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009.
године (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (доказ је приложена диплома о стеченом образовању). Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у члану 120 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон како би били
обавештени о поступку провере психофизичких способности. Пријаве
кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће
се разматрати. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, поштом или непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

Нови Па зар

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

Наставник математике
са 20% радног времена

Наставник разредне наставе
Наставник
српског језика
Национална
служба
за запошљавање

са 89% норме, на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, по Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и општи
услови за наставника у школи који су регулисани законом. Уз пријаву
доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС, оверену фотокопију дипломе, лекарско уверење, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, уз доказе о испуњености услова за
заснивање радног односа, предати у просторијама школе или послати
поштом, на адресу школе.

Пословни центри
НСЗ
Нови Са д

План
ОШ „ПЕТАР за
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
реализацију
вашег
бизниса
21460 Врбас, Палих бораца 34
тел. 021/707-170
e-mail: оsppnjegos@open.telekom.rs

Чистачица

на одређено време до повратка запосленог са боловања
дужег од 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; здравствена способност за рад; да кандидати нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: 1.
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном образовању, као доказ
о одговарајућој врсти и степену стручне спреме; 2. уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3.
уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4. уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о
испуњености услова из тачке 1 - оверен препис/фотокопију дипломе о
завршеном образовању, као доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, као и доказ о испуњености услова из тачке 4 - уверење о
држављанству Републике Србије, кандидати подносе уз пријаву на конкурс. Доказ о испуњености услова из тачке 2 - уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду. Доказ о
испуњености услова из тачке 3 - уверење о неосуђиваности - прибавља
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школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс са доказима доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на број телефона: 021/707-170.

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, на пословима у одељењу
продуженог боравка за ученике од I до IV разреда

Национална служба
УСЛОВИ: Кандидати
треба да испуњавају услове предвиђене чланом 8
за запошљавање
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-

ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). У установи образовно - васпитни рад
обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник. 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. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Услови предвиђени чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13): у радни однос у установи може да буде примљено лице, под
условима прописаним законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање;
2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад и услови предвиђени Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Наставу и друге облике образовно - васпитног
рада у разредној настави може да изводи: 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. Уз пријаву на конкурс приложити: 1. оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном образовању, као доказ о
одговарајућој врсти и степену стручне спреме; 2. уверење да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. уверење о држављанству Републике
Србије. Доказ о испуњености услова из тачке 1 - оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном образовању, као и доказ о испуњености услова из тачке 4 - уверење о држављанству Републике Србије, кандидати
подносе уз пријаву на конкурс. Докази о испуњавању услова конкурса
који немају трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) - подноси се пре закључења
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаву на конкурс са доказима доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 021/707-170.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Професор струковних студија за ужу област
Економска теорија и политика
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Предавач за ужу област Економска
теорија и политика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистар економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Професор струковних студија за ужу област
Трговина
УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Предавач за ужу област Трговина
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор или магистар економских наука; објављени научни и
стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира;
способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност
имају кандидати са педагошким искуством.

Професор струковних студија за ужу област
Менаџмент у туризму
УСЛОВИ: доктор наука из области туризма; објављени научни и стручни
радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају
кандидати са педагошким искуством.

Професор струковних студија за ужу област
Пословна економија

Предавач за ужу област Менаџмент у туризму

9 извршилаца

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука или доктор техничких наука;
објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју
се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

УСЛОВИ: доктор наука из области туризма; објављени научни и стручни
радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају
кандидати са педагошким искуством.

Предавач за ужу област Пословна економија
на одређено време од 5 година

Професор струковних студија за ужу област
Пословно право

УСЛОВИ: магистар економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

УСЛОВИ: доктор правних наука; објављени научни и стручни радови,
најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Предавач за ужу област Квантитативна анализа

Професор струковних студија за ужу област
Социологија и психологија

на одређено време од 5 година
4 извршиоца

2 извршиоца

УСЛОВИ: магистар статистичких наука или магистар математичких наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области
за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство
Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

УСЛОВИ: доктор наука из области социолошких или психолошких наука;
објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју
се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Професор струковних студија за ужу област
Пословна информатика

Професор струковних студија за ужу област
Социологија и психологија

3 извршиоца

за 50% радног времена, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука у оквиру: информатичких наука, техничких наука, организационих наука; објављени научни и стручни радови, најмање
пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за наставни
рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са
педагошким искуством.

УСЛОВИ: доктор наука из области социолошких наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат
бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.
Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Предавач за ужу област Пословна информатика
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор или магистар информатичких наука; објављени научни
и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира;
способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност
имају кандидати са педагошким искуством.

Професор струковних студија за ужу област
Маркетинг
УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Бесплатна публикација о запошљавању

Професор струковних студија за ужу област
Рачуноводство
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука или доктор наука из области
менаџмента и бизниса; објављени научни и стручни радови, најмање
пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за наставни
рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са
педагошким искуством.

Предавач за ужу област Рачуноводство
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: магистар економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.
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Професор струковних студија за ужу област
Финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Предавач за ужу област Финансије
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: магистар економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Предавач за ужу област Финансије
на одређено време од 1 године

Предавач за ужу област Менаџмент у туризму
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из области туризма; објављени научни и стручни
радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају
кандидати са педагошким искуством.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: фотокопију дипломе
о завршеним основним и последипломским студијама; биографију; списак научних и стручних радова, као и саме радове; доказ о држављанству.
Напомена: Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи звање наставника. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60
дана од дана истека рока за пријаву на конкурс, сачинити извештај о
пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период од
8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и
сајта школе.

УСЛОВИ: магистар економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Професор струковних студија за ужу област
Пословни језик - енглески

Редовни професор за област Драмских
уметности, ужа област Снимање и дизајн звука

УСЛОВИ: доктор филолошких наука - филолошки или филозофски
факултет - група за енглески језик; објављени научни и стручни радови,
најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области драмских и аудиовизуелних уметности. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију
дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од
суда (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана
биометријска лична карта), попуњен образац биографских података
(Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности
(www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“), приложен
у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању
услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље
уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду.

Наставник страног језика за ужу област
Пословни језик - енглески
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или дипломске академске студије
(мастер) - филолошки или филозофски факултет - група за енглески
језик; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области
за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство
Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Наставник страног језика за ужу област
Пословни језик - немачки
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или дипломске академске студије
(мастер) - филолошки или филозофски факултет - група за немачки
језик; објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области
за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство
Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Наставник страног језика за ужу област
Пословни језик - руски
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или дипломске академске студије
(мастер) - филолошки или филозофски факултет - група за руски језик;
објављени научни и стручни радови, најмање пет из уже области за коју
се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају кандидати са педагошким искуством.

Професор струковних студија за ужу научну
област Пословна економија и менаџмент,
наставни предмет: Основи туризма
до 1/3 радног времена, на одређено
време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука из области туризма; објављени научни и стручни
радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Предност имају
кандидати са педагошким искуством.
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Ванредни или редовни професор за област
Музичке уметности, ужа област Гудачки
инструменти (виолина)
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти
(виолина). Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012),
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о
некажњавању прибављено од суда (не старије од 6 месеци), личну карту
(фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац
биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту
Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале
доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Ванредни или редовни професор за област
Музичке уметности, ужа област Гудачки
инструменти (виола)
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти
(виола). Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012),
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални кри-
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теријуми за поље уметности). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о
некажњавању прибављено од суда (не старије од 6 месеци), личну карту
(фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац
биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту
Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале
доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Ванредни професор за област Музичке
уметности, ужа област Гудачки инструменти
(виолина)
на одређено време 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти
(виолина). Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012),
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о
некажњавању прибављено од суда (не старије од 6 месеци), личну карту
(фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац
биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту
Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале
доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Доцент или ванредни професор за област
Музичке уметности, ужа област Харфа
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Музичке уметности, ужа област Харфа. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију
дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављену од
суда (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана
биометријска лична карта), попуњен образац биографских података
(Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности
(www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен
у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању
услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље
уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду.

Доцент или ванредни професор за област
Ликовних уметности, ужа област Цртање
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области ликовних уметности. Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број
76/05, 44/2010 и 93/2012), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). Уз пријаву
на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење о некажњавању прибављено од суда (не старије од 6
месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ)
који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у
секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској
форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу
са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду.
Поред претходно наведене документације, кандидати прилажу портфолио радова са нагласком на уметничке активности из области цртања,
штампа у А4 формату - три примерка.
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Доцент за област Драмских уметности, ужа
област Глумачке вештине (на мађарском
наставном језику)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија
из области Историје позоришне уметности. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
број 76/05, 44/2010 и 93/2012), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). Уз пријаву
на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење о некажњавању прибављену од суда (не старије од 6
месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ)
који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у
секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској
форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу
са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Доцент за област Драмских уметности, ужа
област Драматургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Драмских уметности, ужа област Драматургија. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012), Статутом Академије
уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију
дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од
суда (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана
биометријска лична карта), попуњен образац биографских података
(Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности
(www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен
у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању
услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље
уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду.

Доцент за област Драмских уметности, ужа
област Анимација и визуелни ефекти
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област
Анимација и визуелни ефекти. Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
44/2010 и 93/2012), Статутом Академије уметности и Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним
одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење о некажњавању прибављено од суда (не старије од 6
месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ)
који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у
секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској
форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу
са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Доцент за област Музичке уметности, ужа област
Клавир
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Музичке уметности, ужа област Клавир. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију
дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од
суда (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана
биометријска лична карта), попуњен образац биографских података
(Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности
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(www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“), приложен
у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању
услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље
уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду.

Виши или самостални стручни сарадник за
област Музичке уметности, ужа област Клавир
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Музичке уметности, ужа област Клавир. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.
аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим
студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о
некажњавању прибављено од суда (не старије од 6 месеци), личну карту
(фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац
биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије
уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“)
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о
испуњавању услова радног места у складу са Статутом Академије уметности Нови Сад.

Виши или самостални стручни сарадник за
област Ликовних уметности, ужа област Цртање
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Ликовних уметности. Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
број 76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности. Закон
о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs
- у секцији „Наставници - Конкурси“). Уз пријаву на конкурс кандидати
прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о
некажњавању прибављено од суда (не старије од 6 месеци), личну карту
(фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац
биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије
уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“)
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о
испуњавању услова радног места у складу са Статутом Академије уметности Нови Сад. За ово радно место, кандидати поред претходно наведене документације прилажу и мапу радова.

Стручни или виши стручни сарадник за област
Ликовних уметности, ужа област Нови ликовни
медији
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Ликовних уметности, ужа област Нови ликовни медији.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом
Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије
уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“). Уз
пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о
завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од суда (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска
лична карта), попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који
се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској
форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу
са Статутом Академије уметности Нови Сад.

Стручни или виши стручни сарадник за област
Музичке уметности, ужа област Гудачки
инструменти (виолина)
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти
(виолиона). Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012)
и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут
Академије уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање
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наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије
уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију
дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од
суда (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.
uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног
места у складу са Статутом Академије уметности Нови Сад.

Стручни сарадник за област Драмских уметности,
ужа област Глума
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Драмских уметности, ужа област Глума. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.
аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим
студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о
некажњавању прибављено од суда (не старије од 6 месеци), личну карту
(фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац
биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије
уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“)
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о
испуњавању услова радног места у складу са Статутом Академије уметности Нови Сад.

Стручни сарадник за област Ликовних уметности,
ужа област Сликарство
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Ликовних уметности, ужа област Сликарство. Кандидати
треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије
уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и
Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.
uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“). Уз пријаву на конкурс
кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење о некажњавању прибављено од суда (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта),
попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на
сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и
остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са Статутом
Академије уметности Нови Сад.

Стручни сарадник за област Драмских уметности,
ужа област Дизајн светла
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области Драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област
Дизајн светла. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010 и 93/2012)
и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут
Академије уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије
уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију
дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од
суда (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.
uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног
места у складу са Статутом Академије уметности Нови Сад.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова достављају се на адресу: Академија
уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4)
држављанство Републике Србије.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Математика

са 14 часова недељно (70% радног времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно - математичке струке,
област Математика, информатика и услови прописани чланом 71 Закона
о високом образовању. Приложити молбу за избор у звање и пријем у
радни однос (навести прецизан назив уже научне области) и доказе 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. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

Наставник историје

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/212 и
15/2013), односно високу стручну спрему и звање: професор историје,
дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар мастер (лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије
историје); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије.

Наставник чешког језика

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188
е-mail: ffkns@ns.аc.rs

Сарадник у настави за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању (на групи предмета: Атлетика)
УСЛОВИ: завршене студије првог степена, са укупном просечном оценом најмање 08,00, студент мастер академских или специјалистичких
студија. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о
високом образовању и Статутом Факултета спорта и физичког васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, доказе
о испуњености услова конкурса (оверену копију дипломе о завршеном
Факултету спорта и физичког васпитања, потврду о уписаним мастер
академским или специјалистичким студијама). Доказ о неосуђиваности
прибавиће Факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се Општој служби Факултета спорта и физичког васпитања, на
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

Панчево

ОШ „МИША СТОЈКОВИЋ“
26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-015

Секретар

са 50% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, односно високу стручну спрему и звање: дипломирани правник; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
4) држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из
тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани
кандидат подноси приликом закључивања уговора о раду. Испуњеност
услова из тачке 3 школа прибавља по службеној дужности. Поред пријаве са биографским подацима, на конкурс у оригиналу или у овереној
фотокопији приложити и: диплому и уверење о држављанству (не старије од шест месеци).

Наставник немачког језика

са 16 часова недељно (89% радног времена)
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/212 и
15/2013), односно високу стручну спрему и звање: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог, мастер професор језика и књижевности; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није

Бесплатна публикација о запошљавању

са 2 часа недељно

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/212 и
15/2013), односно високу стручну спрему и звање: професор, односно
дипломирани филолог за чешки језики књижевност; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
4) држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 3 прибавља школа по службеној дужности. Поред пријаве са биографским подацима, на конкурс у оригиналу или у овереној
фотокопији приложити и: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и диплому. Пријаве на конкурс са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се на адресу школе.

ОШ „БОРА РАДИЋ“

26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511

Наставник математике

за 12 часова недељне норме
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13): професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжињер математике - мастер (са
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар теоријска математика, дипломирани инжињер 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.
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Наставник руског језика и књижевности
за 9 часова недељне норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13): професор,
односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил руски језик).

Педагошки асистент
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, да кандидати имају завршену уводну обуку према Правилнику о програму обуке за педагошког
асистента.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: диплому (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена копија); лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова
подноси се пре закључења уговора о раду); уверење о неосуђиваности
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и остала кривична дела набројана у чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа). Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити искључиво поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26228 Скореновац, Братства и јединства 49
тел/факс: 013/764-015, 764-510

Професор историје

на мађарском наставном језику, са 7 часова недељно
(35% радног времена)

Професор физике

на мађарском наставном језику, са 6 часова недељно
(30% радног времена)

Професор хемије

на мађарском наставном језику, са 4 часа недељно
(20% радног времена)

Професор географије

на мађарском наставном језику, са 7 часова недељно
(35% радног времена), на одређено време до повратка
запосленог, а најдуже до 31.08.2014. године

Професор српског језика као нематерњег језика

за рад у одељењима на мађарском наставном језику, са
11 часова недељно (61% радног времена)

Професор информатике

на мађарском наставном језику, са 4 часа недељно
(20% радног времена)

Професор музичке културе

на мађарском наставном језику, са 3 часа недељно
(15% радног времена)

Професор енглеског језика и књижевности

на мађарском наставном језику, са 16 часова недељно
(84% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове прописане
Законом о раду, као и услове из члана 120 став 1 и члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да кандидат има одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; образовање из психолошких ,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, као и услов из члана 120
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тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - знање
мађарског језика. Под доказом знања сматра се диплома средње школе,
више школе или факултета завршеног на мађарском језику или положен испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Сва документа доносе се у овереном препису или у овереним
фотокопијама. Кандидат је дужан да приликом пријављивања достави:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, извод из матичне књиге
рођених, диплому о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге
држављана, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, доказ знања мађарског језика. Неуредне,
непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе.

ОШ „МАРШАЛ ТИТО“

26215 Падина, Трг ослобођења 22

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника
или стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, ака се на конкурс не јави
лице које испуњава претходно наведене услове и наставник са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем; 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 дозволу за рад наставника (лиценцу); да је завршио
обуку и положио испит за директора установе; знање словачког језика
као наставног у овој школи, у складу са чланом 121 ст. 6-7 Закона о
основама система образовања и васпитања; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, а лице из тачке 1 алинеја 3 ових услова треба
да има најмање 10 година рада у установи; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидати који конкуришу дужни су да поднесу
пријаву на конкурс, својеручно потписану, као и доказе о испуњености
услова: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о положеним испитима из психологије и
педагогије на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи или оверене странице индекса из којих се може утврдити да кандидат има положене испите из психологије и педагогије; доказ о поседовању лиценце
за рад наставника/стручног сарадника; уверење установе или оверену
фотокопију радне књижице, као доказ о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања; доказ да је лице стекло средње/
високо образовање на словачком језику или доказ да је положило испит
из словачког језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе или доказ да је положило испит из словачког језика по
програму одговарајуће високошколске установе, у складу са чланом 121
ст. 6-7 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о
држављанству Републике Србије. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу школе.

Tржиштe рада
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ОШ „МАРШАЛ ТИТО“

26215 Падина, Трг ослобођења 22

Наставник математике

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
18330 Бабушница, 7. јули 26
тел. 010/385-021

Педагошки асистент

Наставник математике

на одређено време до краја школске 2013/2014. године,
до 31.08.2014. године

Наставник српског језика као нематерњег

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа, завршен уводни модул
програма за стручно оспособљавање педагошких асистената (уверење
Министарства просвете, науке и технолошког развоја); да су кандидати
психички, физички и здравствено способни за рад са ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да знају
српски језик на ком се реализује настава у школи; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити доказе о испуњавању
тражених услова у овереној фотокопији: доказ о одговарајућој стручној
спреми и језику на ком су се школовали; доказ о завршеном уводном
модулу Програма обуке педагошких асистената у организацији Министарства просвете; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених/венчаних. Уверење о здравственој способности достављају
изабрани кандидати, пре закључења уговора о раду. Податке о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Кандидати су у обавези да на
основу обавештења школе изврше проверу психофизичких способности
за рад са ученицима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе.

са 44% радног времена
2 извршиоца

Наставник немачког језика
са 34% радног времена

Наставник олигофренопедагог
Наставник физике

са 90% радног времена

Наставник словачког језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 90% норме
УСЛОВИ: стручна спрема утврђена Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, бр. 11/12 и 15/13); да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани за кривична дела наведена у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
знање словачког језика као језика на ком се у овој школи остварује
образовно - васпитни рад, које доказују у складу са чланом 121 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања. Опште одредбе: кандидати који конкуришу дужни су да поднесу пријаву на конкурс
својеручно потписану, као и доказе о испуњености услова из тач. 1, 4
и 5. Доказ о испуњености услова из тачке 2 прибавиће само кандидати
који уђу у ужи избор, а доказ из тачке 3 прибавиће школа по службеној
дужности. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати
на адресу школе.

Пирот

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Медицинска сестра - васпитач
Спремачица
Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова медицинска сестре
- васпитача може бити примљен кандидат који поседује одговарајуће
образовање: средње образовање - медицинска сестра - васпитач. У
радни однос ради обављања послова спремачице може бити примљен
кандидат који поседује образовање: I степен. У радни однос ради
обављања послова сервирке може бити примљен кандидат који поседује образовање: II степен, угоститељско - туристичке струке или друге врсте. Поред поседовања одговарајућег образовања, потребно је да
кандидати испуњавају и следеће услове: поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом; држављанство Републике
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (српски језик). 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 (фотокопија уверења о држављанству) и оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању. Одлука о избору кандидата биће донета у складу са роком
утврђеним законом. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

Пож аревац

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Директор
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
васпитача или стручног сарадника, поседовање дозволе за рад (лиценце), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом, поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран
и васпитач који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама првог степена, студијама
у трајању од три године или више образовање) и најмање 10 година
рада у предшколској установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да кандидат има
најмање пет година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања или потврду да има најмање 10 година
рада у предшколској установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу);
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија
- не старија од 6 месеци); преглед кретања у служби са биографским
подацима; доказе о својим стручним и организационим способностима
(план рада установе у наредне четири године). Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и на број
телефона: 012/210-308. Учесници конкурса о изабраном кандидату биће
обавештени када по истеку законом предвиђеног рока из члана 60 Закона о основама система образовања и васпитања, Управни одбор донесе
решење о избору директора.
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ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
12320 Жагубица
тел. 012/7643-190

Професор математике

12311 Божевац
тел. 012/281-145, 281-146

Наставник разредне наставе

2 извршиоца

за рад у издвојеном одељењу Аљудово

Професор српског језика

Наставник немачког језика

Професор географије

на одређено време до 31.08.2014. године, до повратка
радника са дужности помоћника директора, са 75%
радног времена

са 60% радног времена

Наставник математике

са 80% радног времена, за рад у Божевцу

Наставник математике

Професор разредне наставе

са 80% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
Црљенац

Професор ликовне културе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу школе. Документа се прилажу у оригиналу
или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

на одређено време до повратка радника са функције
на одређено време до 18.01.2014. године, до повратка
радника са функције, са 60% радног времена

Професор музичке културе
са 5% радног времена

Професор руског језика
са 11,11% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одговарајућа група.
Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13): 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4
подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Помоћни радник
УСЛОВИ: 1. завршена основна школа; 2. да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство
Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне књиге рођених. Доказ
о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Домар - ложач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: II, III, IV или V степен стручне спреме, да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; одговарајуће образовање
и положен испит за руковаоца централног грејања; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси оригинале или оверене фотокопије следећих докумената:
дипломе о стручној спреми, доказа о положеном испиту за руковаоца
централног грејања, извода из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци или трајни), уверења о држављанству (не старије од 6 месеци).
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
12221 Мајиловац

Професор разредне наставе
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, 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 правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 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.

Помоћни радник на пословима одржавања
чистоће
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ „Вук Караџић“ у Мајиловцу и остале опште услове предвиђене Законом о раду, да испуњава услове из
члана 57 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Вук Караџић“ у Мајиловцу - I степен стручне спреме, основна школа;
да је држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву - молбу кандидат доставља доказ да има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме), извод из
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матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци) и уверење да се против њега 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 „СЛОБОДАН ЈОВИЋ“
12256 Волуја
тел. 012/880-100

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у централној школи у
Волуји

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у подручном одељењу у
Дубоки

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у подручном одељењу у
Раденки

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена

Наставник историје

са 35% радног времена

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 10% радног времена

Наставник руског језика
са 30% радног времена

Наставник физичког васпитања

са 5% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом
8 и чланом 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011 и 55/2013), а
одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилнику о врсти стручне
спреме наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних
програма у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању - оригинале или оверене
фотокопије, не старије од шест месеци. Доказ о испуњености услова у
погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Пријаве се подносе на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 012/880-100.

Пријепоље

ОШ „СВЕТИ САВА“

31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1
тел. 033/710-027

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2
тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и опште услове:
да има 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. Дужност директора школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. У чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да кандидат има одговарајуће образовање, психичку , физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство РС, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, да није осуђиван у складу са законом, да поседује дозволу за рад - лиценцу за наставника (односно положен стручни испит),
положен стручни испит за директора (уколико нема, изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе), најмање 5 година радног искуства на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања. Уз пријаву
приложити: биографију са кратким прегледом кретања у служби, диплому о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању лиценце
за рад (уверење о положеном стручном испиту), доказ о радном стажу у
области образовања и васпитања, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старији од
6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван у складу са законом. Сва
наведена документа морају бити у оригиналу или оверене копије. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКО - ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 5
тел. 020/741-048

Професор математике

на одређено време, за 33% радног времена
(6 часова недељно)

Саобраћајни инжењер, смер друмски саобраћај
за 8 часова недељно (40% норме)

Професор историје

за 8 часова недељно (40% норме)

Професор енглеског језика

за 4 часа недељно (20% норме)

Професор математике

за 12 часова недељно (67% норме)

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8

Конкурс објављен 21.08.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: наставник фармацеутске технологије, са 35% радног времена; наставник фармацеутске технологије и наставник фармакогнозије, са 50% радног времена
(теорија и вежбе). У осталом делу конкурс је непромењен.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању и у складу
са Правилником о врсти стручне спреме стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама. Поред наведених услова, кандидати
треба да испуњавају и услове из чл. 111 и 112 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити следећу документацију: препис дипломе о стеченом занимању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није кривично кажњаван и лекарско уверење. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања.
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ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36310 Сјеница, Раждагиња
тел. 020/437-520

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 и 97/08), почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице које испуњава услове за наставника за подручје рада за педагога и психолога; дозвола за рад, обука и
положен испит за директора установе и најмање 5 година радног стажа
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност рад са децом и ученицима и да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Поред молбе са прегледом кретања у
служби, биографских података и предлога рада директора школе, кандидат подноси следећа документа којима доказује испуњавање тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену
фотокопију), уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију - не старију од 6 месеци), уверење из основног суда да се
не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), лекарско уверење
о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не
старије од 6 месеци), потврду о радном стажу у просвети, уверење о
положеном испиту за директора установе (уверење о положеном стручном испиту или лиценци за наставника или стручног сарадника - оригинал или оверену фотокопију). Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

П р о ку п љ е

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни Поток
тел. 027/364-131

Наставник математике

са 36 сати недељно (88% радног времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен природно - математички
факултет, професор математике.

Наставник ликовне културе

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЂУРО ЂАКОВИЋ“
Подујево - Са седиштем у Куршумлији
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/380-533

Професор математике

за 38,5% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен ПМФ.

Професор социологије
за 10% радног времена

Професор историје

за 35% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски факултет.

Професор физике

за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен ПМФ.

Професор филозофије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филозофски факултет.

Професор устава и права грађана
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет.

Професор групе машинских предмета
за 50% радног времена

Професор физичког васпитања

за 40% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања - VII/1 степен
стручне спреме у наведеном занимању, да је држављанин РС, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.

са 10 сати недељно (25% радног времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани сликар, ликовни
педагог, академски графичар, академски вајар, професор ликовне културе и сл.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани или да нису под
истрагом за кривична дела предвиђена законом, због којих не могу да
заснују радни однос у школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
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ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Наставник физике

за рад у издвојеним одељењима у Косаничкој Рачи и
Грабовници, за 8 часова редовне наставе (40% радног
времена)
УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор физике, дипломирани
физичар, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике
и основа технике, дипломирани педагог за физику и основе технике,
професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и
хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, дипломирани физичар
- медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор физике,
мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар
- мастер медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије,
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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, дипломирани физичар
- професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер,
без обзира на радно искуство.

Наставник биологије

на одређено време до повратка запосленог са функције,
за рад у издвојеним одељењима у Косаничкој Рачи и
Грабовници, за 12 часова редовне наставе (60% радног
времена)
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани
биолог, смер заштита животне средине, дипломирани биолог - еколог,
дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор
биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор
биологије и хемије, без обзира на радно искуство.

Наставник ликовне културе

за 12 часова редовне наставе (60% радног времена),
за рад у издвојеним одељењима у Косаничкој Рачи и
Грабовници и матичној школи
УСЛОВИ: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог,
дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне
културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе,
дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе,
дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани
вајар - професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства,
дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор
ликовних уметности, наставник ликовне уметности, мастер ликовни
уметник (завршене 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), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из
области ликовне културе, односно примењене уметности и дизајна),
лица са завршеним факултетом ликовних уметности, лица са завршеним
факултетом примењених уметности, лица са завршеним факултетом
примењених уметности и дизајна.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Пећанцима
УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања:
да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву приложити: диплому о степену стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван
прибавља школа.

Бесплатна публикација о запошљавању

Смедерево

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „НАША РАДОСТ“
11300 Смедерево, Војводе Мишића 4
тел. 026/222-158

Дипломирани правник - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (дипломирани
правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године), да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад, да није осуђиван, да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе о стеченом образовању, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад у установи (лекарско уверење). Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Медицинска сестра - васпитач - приправник
на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (завршена медицинска школа, смер васпитачки) - подноси се уз пријаву на конкурс, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - подноси се пре закључења уговора о раду, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
- подноси се пре закључења уговора о раду, држављанство Републике
Србије - подноси се уз пријаву на конкурс, да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Васпитач - приправник

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (завршена виша
или висока школа за образовање васпитача) - подноси се уз пријаву
на конкурс, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом - подноси се пре закључења уговора о раду, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13) - подноси се пре закључења уговора о раду, држављанство Републике Србије - подноси се уз пријаву на конкурс, да зна језик на ком се
остварује васпитно - образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених) и да има психичку, физичку и здравствену способност за рад. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59 и чл. 8
став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13): да има 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 рад наставника или стручног сарадника у школи; дозвола за
рад - лиценца, односно положен стручни испит; савладана обука и поло-
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Наука и образовање
жен испит за директора установе, односно изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у законом предвиђеном року, најмање 5 година радног стажа у области образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
(доказ о испуњености услова подноси се пре закључења уговора о раду
у оригиналу); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис
(фотокопију) уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном
искуству са подацима о пословима и задацима које је обављао, преглед
кретања у служби са биографским подацима, доказе о својим стручним и
организационим способностима, уверење да није осуђиван, односно да
не постоји забрана обављања послова директора школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве у затвореној коверти достављају се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-155, 771-433

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
52/09, 72/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, 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. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству РС и диплому о стеченом образовању, оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци, копију личне карте, оверену копију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/521-117, 521-913

Наставник математике

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
52/09, 72/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, 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. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству РС и диплому о стеченом образовању, оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци, копију личне карте, оверену копију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, лице са одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер васпитачки.
ОСТАЛО: За оба радна места, потребно је да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, држављанство
Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: држављанство РС (не старије од 6 месеци), оверен препис или копију дипломе о
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних - уколико је дошло до промене презимена, краћу
биографију. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Уверење о
здравственој способности изабрани кандидат доставља након одлуке о
избору, а пре закључења уговора.

ОШ „АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ“
11318 Милошевац, Трг јединства 13
тел. 026/802-233

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања, у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, држављанство РС и да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, као и да није правноснажно осуђиван за једно од кривичних дела из чл. 120 став 1 тачка 3 наведеног закона (доказ прибавља
школа). Уз пријаву доставити: оверену копију доказа о стеченом образовању, уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
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са 20% радног времена

Наставник биологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
52/09, 72/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, 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. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству РС и диплому о стеченом образовању, оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци, копију личне карте, оверену копију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове у складу са чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 52/09, 72/11 и 55/13) - I степен стручне спреме, држављанство
Републике Србије, да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду) и да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља
школа). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну
биографију, уверење о држављанству РС, доказ о стручној спреми (оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци) и копију личне карте.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ОШ „ХЕРОЈ СРБА“

11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб
тел. 026/751-071

Наставник српског језика и књижевности у
првом циклусу (од 1. до 4. разреда)

са 80% радног ангажовања, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Сходно одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, у радни однос у установи може да буде примљено
лице ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Кандидати подлежу провери психофизичких способности коју врши Национална служба за запошљавање (доставити фотокопију личне карте). Уз пријаву на конкурс поднети: оверену копију
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), радну биографију, копију личне карте. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара
школе, на горенаведени број телефона.

МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

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. За образовно - васпитни рад на
мађарском наставном језику кандидати морају пружити доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику по
програму одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „22. ОКТОБАР“

25272 Бачки Моноштор, Ивана Горана Ковачића 32
тел. 025/807-530

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске године
УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова испуњавају и посебне услове: у погледу стручне спреме - најмање IV степен стручне спреме
и завршена обука за педагошког асистента, да су држављани Републике
Србије, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису правноснажно осуђивани за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе
и оверене копије докумената којима се доказује да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом стручном образовању и уверење о
држављанству Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана.

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/222-534

Наставник математике

Професор теоретских предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање
прописано чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и да поседују степен
и врсту образовања према Правилнику о врсти и степену образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник СРС
- Просветни гласник“, бр. 11/12). Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене копије докумената којима се доказује
да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом стручном образовању и уверење о држављанству Републике Србије. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене
евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријаву је
8 дана.

на одређено време до повратка радника са друге
дужности, а најдуже до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, без обзира на радно искуство,
пробни рад до 4 месеца.

Сомбор

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9
тел. 025/412-364

Наставник математике

за 88,89% радног времена

за 67% радног времена

Наставник математике

на мађарском наставном језику,
за 88,89% радног времена

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

Наставник физике

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

Наставник ликовне културе

за 67% радног времена, са знањем мађарског језика на
наставном нивоу

на мађарском наставном језику,
за 30% радног времена
на одређено време, на мађарском наставном језику, за
25% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
6/96...3/2010), да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - потврду прибавља школа; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- доставља се пре закључења уговора. Проверу психофизичких спсобности кандидата врши надлежна служба, на захтев школе. Уз пријаву
на конкурс приложити: биографију (уколико је кандидат са радним

Бесплатна публикација о запошљавању

Професор математике

УСЛОВИ: потврда о познавању мађарског језика на наставном нивоу, са
стручном спремом по важећем Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

Професор физике

за 30% радног времена, са знањем мађарског језика на
наставном нивоу
УСЛОВИ: потврда о познавању мађарског језика на наставном нивоу, са
стручном спремом по важећем Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

Професор физике

за 30% радног времена
УСЛОВИ: стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
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Професор биологије

за 40% радног времена, са знањем мађарског језика на
наставном нивоу
УСЛОВИ: потврда о познавању мађарског језика на наставном нивоу, са
стручном спремом по важећем Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

Професор српског језика као нематерњег језика

за 94% радног времена, са знањем мађарског језика на
наставном нивоу
УСЛОВИ: потврда о познавању мађарског језика на наставном нивоу, са
стручном спремом по важећем Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове из Правилника о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - потврда о некажњавању; држављанство Републике Србије. Сви
кандидати треба да поднесу: оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству - оверена фотокопија; потврду
о познавању мађарског језика у свим траженим случајевима. Изабрани
кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Непотпуна или неблаговремена пријава неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

Сремска Митровица

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
22000 Сремска Митровица, Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398, лок. 111

Васпитач

за рад са децом узраста од 3 године до
поласка у школу
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач у складу са законом.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад са децом узраста од 3 године до
поласка у школу
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач у складу са законом.

Медицинска сестра - васпитач

за рад са децом узраста од шест месеци до две године
УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање - медицинска сестра васпитач.

Кувар
УСЛОВИ: стручна оспособљеност која се стиче средњим образовањем
у трајању од 4 године (IV степен) или 3 године (III степен) - куварске
струке.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 120 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/2011, 55/13). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченом образовању (оверену фотокопију), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 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 установа.
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У пријави на конкурс обавезно назначити за које место кандидат конкурише. За кандидате који конкуришу на радна места васпитача и медицинске сестре - васпитач за испуњеност услова из чл. 120 ст. 1 тачка
5 Закона о основама система образовања и васпитања којим се тражи
знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је
доставити уверење да је положио испит из српског језика са методиком
по програму одговарајуће високошколске установе. Психолошку процену способности за рад са децом врши надлежна служба за послове запошљавања. Претходну проверу психофизичких способности кандидата за
рад са децом који испуњава услове конкурса вршиће надлежна служба
за послове запошљавања. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати поштом, на горенаведену адресу.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „ПОЛЕТАРАЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Медицинска сестра на превентивној здравственој
заштити
на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање - одговарајуће
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
односно основне академске студије), односно на студијама у трајању
од три године или више образовање у области медицинских наука или
лице које има одговарајуће средње образовање у области медицинских
наука - општи или педијатријски смер; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да нису осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да знају језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија са холограмом), оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању. Доказ
који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ који се односи
на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Пријаве се подносе на
адресу установе.

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

Оглас објављен 25.09.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: наставник енглеског језика, на одређено време до повратка на рад одсутне запослене преко 60 дана, мења
се и после текста: мастер професор језика и књижевности/студијски програм или главни предмет/профил енглески језик,
додаје се и: дипломирани филолог англиста (мастер), на основу
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/2012 и 15/2013). Остале одредбе огласа су
непромењене.

Најкраћи пут
до посла
Сајмови
запошљавања

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Су б о т и ц а

ОШ „МАТКО ВУКОВИЋ“

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820
е-mail: gimnazijа@yunord.net

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1
тел. 024/562-573

Професор хрватског језика и књижевности

Наставник хрватског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор хрватског језика
и књижевности; професор српскохрватског језика и опште лингвистике;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српскохрватског језика; професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима.

са 94,44% радног времена

Наставник математике

са 44,44% радног времена

Наставник математике

са 88,88% радног времена,
на хрватском наставном језику

Наставник немачког језика
Наставник немачког језика

са 44,44% радног времена,
на хрватском наставном језику

Наставник физике

са 20% радног времена,
на хрватском наставном језику

Наставник хемије

са 20% радног времена,
на хрватском наставном језику

Наставник разредне наставе у двојезичном
одељењу (српско - енглески језик)
УСЛОВИ: За радна места наставника, поред општих услова прописаних
чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), кандидат треба да
има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/13), 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 из праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; знање хрватског језика за радна места на којима
се настава изводи на хрватском наставном језику; за радно место под
бр. 8 и доказ о савладаности енглеског језика на нивоу Б2 Заједничког
европског оквира и савладан ТKT Еssentials teacher training course; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 121 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, доказ да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - лица из члана 8 став 2 и 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге
рођених или оверену фотокопију, доказ о знању хрватског језика (само
за кандидате за рад на хрватском наставном језику), доказ о познавању
енглеског језика на нивоу Б2 Заједничког европског оквира и савладаном ТKT Еssentials teacher training course (само за радно место наставника разредне наставе у двојезичном одељењу), кратку биографију и
фотокопију личне карте. Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима - кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Пријаву
на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

са 89% радног времена

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

Професор историје

са 89% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор историје; дипломирани
историчар; дипломирани историчар - мастер; мастер историчар. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије историје.

Професор математике

са 60% радног времена, на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар, дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар за математику економије, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
информатичар, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), професор математике
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, мастер
математичар, мастер професор математике. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије).

Професор математике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар, дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар за математику економије, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
информатичар, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), професор математике
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, мастер
математичар, мастер професор математике. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије).

Професор биологије

са 45% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, дипломирани биолог, смер заштита животне средине, дипломирани професор
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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

са 55% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 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

са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 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 физичког васпитања

са 10% радног времана, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор физичког васпитања,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор
спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта
- мастер, дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије
- мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Професор физичког васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор физичког васпитања,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор
спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта
- мастер, дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије
- мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски
програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност).

Школски психолог

на српском и на мађарском наставном језику,
са 70% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани психолог, смер школско - клинички, дипломирани психолог - мастер,
мастер психолог. Лице из тачке 5 овог члана мора имати најмање 30
ЕСПБ из развојно - педагошких предмета.
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Професор географије

са 20% радног времена, на одређено време до
престанка обављања функције помоћника директора,
тј. до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор географије, дипломирани
географ, дипломирани географ - просторни планер, дипломирани професор географије - мастер, мастер географ. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије.

Професор немачког језика

са 45% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и
књижевности, мастер филолог (студијски програм Немачки језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

Професор немачког језика

са 55% радног времена, на мађарском наставном
језику, до повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и
књижевности и италијанског језика; мастер филилог (студијски програм
Немачки језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик
и књижевност).
ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања прописаног Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
15/2013), за пријем у радни однос 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 (чл. 8 став 4
и чл. 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије и да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
приложити: молбу са биографијом, оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад, доказ да кандидат има образовање из
психолошких и педагошких дисциплина стечено на високошколској установи или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Фотокопије
докумената морају бити уредно оверене. Избор наставника и стручног
сарадника врши се након извршене провере психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 024/552-820.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11
тел. 024/624-400

Асистент природно - математичких наука математика и дидактичко методичке науке методика наставе математике
на одређено време 3 године, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије - другог нивоа или еквивалентно, у научној области математичких или дидактичко методичких
наука и студент докторских студија у наведеној научној области који је
претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам и
који показује смисао за наставни рад. Остали услови за избор сарадника Факултета предвиђени су одредбама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008 и 44/2010) и општима актима Универзитета у Новом Саду, Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У звање
наставника може бити избарано лице које није правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова на Факултету. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, списак научних радова, радови, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци, уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци, уверење о неосуђиваности за у
закону наведена кривична дела - кандидат прибавља од СУП-а, лекарско
уверење, уверење да похађа докторске студије, подносе се Учитељском
факултету на мађарском наставном језику у Суботици, Штросмајерова
11, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „МАТКО ВУКОВИЋ“

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1
тел. 024/562-573

Наставник српског језика

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

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са
85% радног времена

Психолог

на одређено време до краја школске године,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: За радна места наставника, поред општих услова прописаних
чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), кандидат треба да
има и одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/13), 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 из 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 правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, доказ да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију,
кратку биографију, фотокопију личне карте. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофи-

Бесплатна публикација о запошљавању

зичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Пријаву на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Наставник физике

са 22% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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; професор физике за средњу школу; дипломирани
физичар - истраживач; дипломирани физичар за примењену физику и
информатику; дипломирани физичар - медицинске физике; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - 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. Лица
из алинеја двадесет пет и двадесет шест морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области
физике. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из става 1 ове тачке, наставу и
друге облике образовно - васпитног рада из предмета Физика може да
изводи и: професор физике и хемије за основну школу; дипломирани
професор физике и хемије за основну школу; дипломирани физико хемичар; дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика; дипломирани астроном, астрофизички смер; дипломирани астроном,
смер астрофизика.

Наставник хемије

са 70% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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.

Наставник математике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике;
дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике;
дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар
- мастер; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар
за математику економије; професор математике и рачунарства; мастер
математичар; мастер професор математике. Лице из алинеје двадесет
четврте и двадесет пете мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике и примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија
или Основи геометрије).
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Наставник српског језика и књижевности

са 25% радног времена, на одређено време до 31.
августа 2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске
књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик
и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности - србиста (студијски програм Српска филологија: српски језик и лингвистика);
мастер професор језика и књижевности - србиста (студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог
(студијски програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програм Српски
језик и књижевност).

Наставник физичког васпитања

на одређено време до 31. августа 2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичког васпитања;
дипломирани педагог физичке културе; професор физичке културе;
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта
- мастер; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

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). Лица из алинеја 22-25 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.

Наставник анатомије и физиологије
са 40% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник анатомије и физиологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник хигијене са здравственим васпитањем
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за хигијену; доктор медицине; специјалиста доктор медицине,
специјалиста хигијене.

Наставник ликовне културе

Наставник хигијене са здравственим васпитањем

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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). Лица из алинеја 22-25 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.

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за хигијену; доктор медицине; специјалиста доктор медицине,
специјалиста хигијене.

са 15% радног времена, на мађарском
наставном језику

Наставник ликовне културе
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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
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са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику

Наставник микробиологије са епидемиологијом
са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за медицинску микробиологију; доктор медицине - специјалиста
епидемиолог; доктор медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију; специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије.

Наставник микробиологије са епидемиологијом
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за медицинску микробиологију; доктор медицине - специјалиста
епидемиолог; доктор медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију; специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије.

Наставник микробиологије

са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за медицинску микробиологију; специјалиста доктор медицине, специјалиста медицинске микробиологије; специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије.

Наставник микробиологије - вежбе и блок
са 36% радног времена, на мађарском
наставном језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за медицинску микробиологију; специјалиста доктор медицине, специјалиста медицинске микробиологије; специјалиста доктор медицине, специјалиста епидемиологије.
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Наставник патологије

Наставник интерне медицине са негом

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију; доктор медицине; специјалиста доктор
медицине, специјалиста патологије.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за интерну медицину; специјалиста доктор медицине, специјалиста
интерне медицине.

Наставник патологије

Наставник интерне медицине са негом - вежбе и
блок

са 20% радног времена, на мађарском
наставном језику

са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију; доктор медицине; специјалиста доктор
медицине, специјалиста патологије.

са 19% радног времена, на мађарском
наставном језику

са 32% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине; дипломирани фармацеут; магистар фармације.

УСЛОВИ: VII/1, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра;
специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска
сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални
педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера;
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице из ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
здравство и социјална заштита. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита, а лице из алинеје девете до тринаесте треба да има и претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник медицинске биохемије

Наставник интерне медицине са негом

Наставник фармакологије

са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине; дипломирани фармацеут; магистар фармације.

Наставник фармакологије
са 13% радног времена

са 9% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине - специјалиста
за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине, специјалиста
клиничке биохемије; магистар фармације - медицински биохемичар;
мастер биохемичар.

Наставник медицинске биохемије
са 17% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине - специјалиста
за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине, специјалиста
клиничке биохемије; магистар фармације - медицински биохемичар;
мастер биохемичар.

са 29% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за интерну медицину; специјалиста доктор медицине, специјалиста
интерне медицине.

Наставник неуропсихијатрије са негом
са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за неуропсихијатрију; специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије; специјалиста доктор медицине, специјалиста психијатрије.

Наставник неуропсихијатрије са негом
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за неуропсихијатрију; специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије; специјалиста доктор медицине, специјалиста психијатрије.

Наставник педијатрије са негом

Наставник инфектологије са негом

са 9% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
инфектолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за педијатрију; лекар, специјалиста из педијатрије; специјалиста доктор
медицине, специјалиста педијатар.

са 20% радног времена

Наставник хирургије са негом

са 19% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
за општу хирургију или једне од хируршких грана; специјалиста доктор
медицине, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник хирургије са негом

Наставник педијатрије са негом
са 9% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за педијатрију; лекар, специјалиста из педијатрије; специјалиста доктор
медицине, специјалиста педијатар.

Наставник гинекологије и акушерства са негом

са 29% радног времена

са 9% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за општу хирургију или једне од хируршких грана; специјалиста доктор
медицине, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за гинекологију и акушерство; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Наставник естетске хирургије са негом

Наставник гинекологије и акушерства са негом

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за пластичну и реконструктивну хирургију; доктор медицине, специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
за гинекологију и акушерство; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

са 9% радног времена
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Наставник дерматологије са негом

Наставник фармацеутске технологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
за дерматовенерологију; специјалиста доктор медицине, специјалиста
дерматовенеролог.

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут
- специјалиста фармацеутологије; дипломирани фармацеут; магистар
фармације; специјалиста фармације.

Наставник дерматологије са негом - вежбе и
блок

Наставник фармацеутске технологије - вежбе и
блок

са 49% радног времена
2 извршиоца

са 60% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1, VI степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за дерматовенерологију; виша медицинска сестра - техничар,
са претходно стеченим образовањем за козметичког техничара; виши
естетичар - козметичар; специјалиста доктор медицине, специјалиста
дерматовенеролог; специјалиста струковни козметичар - естетичар;
струковни естетичар - козметичар. Лице из алинеје пете и шесте ове
тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју
рада здравство и социјална заштита (козметички техничар).

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут
- специјалиста фармацеутологије; дипломирани фармацеут; магистар
фармације; специјалиста фармације.

са 9% радног времена

Наставник основа клиничке медицине
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију; доктор медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник физикалне терапије
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
за физикалну медицину и рехабилитацију; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник физикалне терапије

са 13% радног времена, на мађарском
наставном језику

са 9% радног времена

Наставник фармацеутске технологије
са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут
- специјалиста фармацеутологије; дипломирани фармацеут; магистар
фармације; специјалиста фармације.

Наставник фармацеутске технологије - вежбе и
блок
са 66% радног времена, на мађарском
наставном језику
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут
- специјалиста фармацеутологије; дипломирани фармацеут; магистар
фармације; специјалиста фармације.

Наставник фармацеутске хемије - теорија и
вежбе
са 25% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
за физикалну медицину и рехабилитацију; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут
- специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста
фармације, специјалиста за испитивање и контролу лекова; магистар
фармације.

Наставник кинезиологије

Наставник фармакогнозије - теорија и вежбе

са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
за физикалну медицину и рехабилитацију; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник кинезитерапије

са 13% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
за физикалну медицину и рехабилитацију; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник специјалне рехабилитације
са 9% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста
за физикалну медицину и рехабилитацију; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник специјалне рехабилитације - вежбе
са 32% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1, VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар; виши физиотерапеут; струковни терапеут; струковни физиотерапеут; виши физиотерапеут; специјалиста струковни физиотерапеут;
дипломирани дефектолог; дипломирани педагог. Лица из ове тачке
треба да има претходно стечено образовање у подручју рада здравство
и социјална заштита (физиотерапеутски техничар), а лице из алинеје
шеста и седма треба да има и претходно стечено образовање на вишој
медицинској школи.
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са 25% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут
- специјалиста за контролу лековитог биља; дипломирани фармацеут;
специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог биља;
магистар фармације.

Наставник фармакогнозије - теорија и вежбе
са 21% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут
- специјалиста за контролу лековитог биља; дипломирани фармацеут;
специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог биља;
магистар фармације.

Наставник фармацеутске хемије - теорија и
вежбе
са 21% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут
- специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста
фармације, специјалиста за испитивање и контролу лекова; магистар
фармације.

Наставник санитарне хемије - теорија и блок
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут
- специјалиста фармацеутологије; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; магистар фармације; специјалиста струковни санитарно - еколошки инжењер. Лице из алинеје пета
и шеста ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање
у подручју рада здравство и социјална заштита.
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Наука и образовање

Наставник пародонтологије и оралне медицине

са 9% радног времена, на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор стоматологије - специјалиста за болести уста и зуба; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста за болести уста и зуба.

Наставник пародонтологије и оралне медицине вежбе и блок
са 48% радног времена, на мађарском
наставном језику
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста болести уста и зуба.

Наставник дечије стоматологије

са 9% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор стоматологије - специјалиста за дечју превентивну стоматологију; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје стоматологије.

Наставник дечије стоматологије - вежбе и блок
са 48% радног времена, на мађарском
наставном језику
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор стоматологије; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста превентивне и дечје стоматологије.

Наставник оралне хирургије

са 9% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2, VII/1, VI степен стручне спреме, доктор стоматологије,
специјалиста оралне хирургије; доктор стоматологије, специјалиста за
максилофацијалну хирургије; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста оралне хирургије; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста максилофацијалне хирургије; виша стоматолошка сестра;
специјалиста орални хигијеничар. Лице из алинеја пет и шест ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
здравство и социјална заштита (стоматолошка сестра - техничар).

Наставник оралне хирургије - вежбе и блок
са 82% радног времена, на мађарском
наставном језику
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1, VI степен стручне спреме, доктор стоматологије;
виша медицинска сестра - техничар, са претходно стеченим образовањем за стоматолошку сестру - техничара; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста оралне хирургије; специјалиста струковна
медицинска сестра; виша стоматолошка сестра; специјалиста орални
хигијеничар. Лице из алинеје четврте до шесте ове тачке треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита (стоматолошка сестра - техничар).

Наставник ортопедије вилице

са 9% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор стоматологије - специјалиста за ортопедију вилица; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилице.

Наставник ортопедије вилице - вежбе и блок
са 48% радног времена, на мађарском
наставном језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1, VI степен стручне спреме, доктор стоматологије;
виши зубни техничар, са претходно стеченим образовањем за стоматолошку сестру - техничара; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста ортопедије вилице; струковни зубни протетичар; специјалиста
струковни зубни протетичар; виши зубни техничар - протетичар. Лице
из алинеје четврта до шесте ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита
(зубни техничар).

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник прве помоћи - блок
са 21% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1, VI степен стручне спреме, доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фармацеут; професор народне одбране; дипломирани педагог за народну одбрану; виша медицинска сестра техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге;
специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра;
мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар; виша медицинска сестра. Лице из
алинеје десете до двадесет друге ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице алинеја тринаеста до седамнаесте треба да има и претходно
стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник прве помоћи - блок

са 43% радног времена, на мађарском
наставном језику
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/2, VII/1, VI степен стручне спреме, доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фармацеут; професор народне одбране; дипломирани педагог за народну одбрану; виша медицинска сестра техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге;
специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра;
мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар; виша медицинска сестра. Лице из
алинеје десете до двадесет друге ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеја тринаеста до седамнаесте треба да има и претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник здравствене неге - блок
са 28% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра;
специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска
сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; виша
медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра
хируршког смера; виши медицински техничар. Лице из става 1 ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
здравство и социјална заштита. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита, а лице из алинеје девете до дванаесте треба да има и стечено
образовање на вишој медицинској школи.

Наставник здравствене неге

са 5% радног времена, на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: VII/1, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра;
специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска
сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; виша
медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра
хируршког смера; виши медицински техничар. Лице из става 1 ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
здравство и социјална заштита. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита, а лице из алинеје девете до дванаесте треба да има и стечено
образовање на вишој медицинској школи.
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Наставник здравствене неге - блок
са 35% радног времена, на мађарском
наставном језику
3 извршиоца

Друштвена одговорност

УСЛОВИ: VII/1, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра;
специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска
сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; виша
медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра
хируршког смера; виши медицински техничар. Лице из става 1 ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
здравство и социјална заштита. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита, а лице из алинеје девете до дванаесте треба да има и стечено
образовање на вишој медицинској школи.

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

Наставник здравствене неге
деце раног узраста - блок
са 14% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге;
виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице
из става 1 ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита. Лице из ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
здравство и социјална заштита (педијатријска сестра - техничар, медицинска сестра - васпитач), а лице из алинеја осма до дванаесте треба
да има и претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

онална служба
пошљавање

Наставник естетске и декоративне козметике
са 9% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани сликар; академски
сликар; професор ликовних уметности; професор примењених уметности; дипломирани сликар - сценограф; мастер ликовни уметник; мастер примењени уметник; мастер дизајнер; мастер конзерватор и рестауратор.

ограми
авништва –
е у пракси

Наставник естетског обликовања фризура
са 9% радног времена, на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор ликовних уметности;
дипломирани сликар - професор ликовне културе; академски сликар ликовни педагог; дипломирани вајар - професор ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог; академски графичар - ликовни педагог;
дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; 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; дипломирани сликар; дипломирани вајар; лице са завршеним факултетом примењених
уметности; лице са завршеним факултетом ликовних уметности; лице са
завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; мастер ликовни уметник; мастер примењени уметник; мастер конзерватор и рестауратор; мастер дизајнер.

анса за
младе

Наставник естетске неге
са 4% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1, VI степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; виши естетичар - козметичар; специјалиста
фармације, специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста
козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста струковни козметичар естетичар. Лице из алинеје
шесте ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање
у подручју рада здравство и социјална заштита (козметички техничар).
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Наставник естетске неге - вежбе и блок
са 64% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI степен стручне спреме, виши естетичар - козметичар;
специјалиста струковни козметичар естетичар; струковни козметичар
естетичар. Лице из алинеје друге и треће треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита
(козметички техничар).

Национална служба
запошљавање
Наставник уводаза
у козметологију
са 9% радног времена

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут специјалиста фармацеутологије; дипломирани фармацеут; специјалиста
фармације, специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста
козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста козметолог.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа: молбу са биографијом, оригинал дипломе или оверену фотокопију
дипломе, доказ у складу са чланом 8 став 4 Закона да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из члана 8 став 4 Закона), доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад, оригинал уверења о држављанству или оверену
фотокопију уверења о држављанству, лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; члан 8
став 2 Закона регулише да наставник 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. 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. Изузетно, послове наставника
уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се не образују наставници са
одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона, може да обавља
и лице са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3 Закона; члан
8 став 3 Закона регулише да изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. 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, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013) прописује
се врста стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника за образовање у трајању од две године и за средње образовање у трајању од три, односно четири године у стручним школама.
У поступку одлучивања о избору наставника директор школе врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку
о избору наставника у року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњавању услова доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од осам дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу школе.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Наставник грађанског васпитања

са 16% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време до краја школске године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће образовање: лице које
испуњава услове за наставника одговарајуће стручне школе; да испуњава услове за стручног сарадника стручне школе; дипломирани етнолог;
етнолог - антрополог; професор одбране и заштите. Наведена лица могу
да изводе наставу, ако су похађала један или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука - тимски рад, 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. Поред одговарајућег образовања према Правилнику 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, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 05/2011, 08/2011,
09/2013), 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 правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС, доказ да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду),
уверење о неосуђиваности (прибавља школа по завршетку конкурса).
У поступку одлучивања о избору наставника 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. Пријаве са доказима доставити
на адресу школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ству Републике Србије. Изабрани кандидат у обавези је да достави
лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, пре закључивања уговора о раду.
Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање шест месеци или да није правноснажном пресудом осуђен
за кривично дело против достојанства личности и морала или кривично дело које је законом предвиђено као сметња за обављање функције
директора; да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона
о основама система о бразовања и васпитања - 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. 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 има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира
на период од 4 године. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од шест месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
лиценци за наставника, односно стручног сарадника, лекарско уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима - не старије од шест месеци, потврду о радном стажу, доказ
о положеном испиту за директора установе, извод из казнене евиденције МУП-а, податке о кретању у служби. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 015/341-537.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
Шабац

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/425-269, 426-553

Наставник математике
за 60% радног времена

Наставник физике

за 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду
мора да испуњава и посебне услове из члана 8 и члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13).
Чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је да 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. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Сходно члану
120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), кандидат треба да има стечено
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), да је психички,
физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 ЗОСОВ и да је држављанин Републике Србије. Кандидат
уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању и оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-

Бесплатна публикација о запошљавању

15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Професор наставе електротехнике, смер
енергетика
на одређено време

УСЛОВИ: завршен ЕТФ - дипл. инжењер електротехнике енергетског
смера, са стеченим одговарајућим образовањем на студијама другого
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или стечено одговарајуће
високо образовање до 10.09.2005. године.

Професор наставе електротехнике

на одређено време, са 90% радног времена
УСЛОВИ: завршен ЕТФ - дипл. инжењер електротехнике, дипл.
инжењер електротехнике свих смерова осим енергетског, са стеченим
одговарајућим образовањем 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 стечено одговарајуће високо образовање до
10.09.2005. године.

Професор практичне наставе у подручју рада Саобраћај, за обуку возача „Б“ и „Ц“ категорије
Професор практичне наставе у подручју рада Саобраћај, за обуку возача „Б“ и „Ц“ категорије
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: возач моторних возила - инструктор.
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ОСТАЛО: физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, неосуђиваност - непостојање правноснажне пресуде за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Докази о
степену и врсти образовања и испуњености услова конкурса подносе се
уз пријаву на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће
образовање, односно VII степен стручне спреме у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном 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; знање језика на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на бројеве телефона: 015/334-910, 334-911.

Педагошки асистент

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: средње образовање, IV степен стручне спреме; завршена обавезна уводна обука
за педагошког асистента; да имају психичку, физичку и здравствену
способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном
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; знање језика на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидати уз пријаву треба
да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког
асистента издат од стране Министарства просвете и науке (оригинал
или оверена фотокопија); оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона: 015/334-910, 334-911.

Ужице

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“
31210 Пожега, Светосавска 9
тел. 031/812-341

Васпитач

на одређено време до завршетка ППП за радну
2013/2014. годину, са 75% радног времена, за рад у
припремним предшколским групама
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у
складу са законом, да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Пријаве се подносе лично или поштом, на горенаведену адресу. Уз пријаву на конкурс поднети: податке о краћој животној
и радној биографији, доказ о образовању у овереној фотокопији, уверење о држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, односно лекарско уверење, доставља се пре
закључења уговора о раду, а процену психолошких способности за рад
са децом врши надлежна служба за запошљавање, у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава, на упут установе. Доказ о
некажњавању прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат ће бити писмено обавештен
о избору.

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

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена гимназија, економска или
средња школа правно - биротехничког смера, познавање рада на рачунару. Уз пријаву доставити: диплому о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско
уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. Документа се достављају у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Пријаве се достављају на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања (дипломирани
правник који је стекао образовање на мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним
студијама, 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); психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном предсудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал уверења о држављанству и
извод из матичне књиге рођених и оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве слати на адресу школе. Достављена документа
неће се враћати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа.
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ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „АРИЉЕ“

Наставник руског језика

на период 4 године

31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081
е-mail: skola_kost@ptt.rs

са 16 часова недељно (88,89% радног времена), за рад
у матичној школи (8 часова) и у ИО Злодол (8 часова),
на одређено време до краја школске 2013/2014. године

Наставник српског језика и књижевности

са 13 часова недељно (72% радног времена), за рад
у ИО Злодол, на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Наставник музичке културе

са 10 часова недељно (50% радног времена), за рад у
матичној школи и у ИО Злодол, на одређено време до
краја школске 2013/2014. године

Наставник хемије

са 4 часа недељно (20% радног времена), за рад
у ИО Злодол, на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Стручни сарадник - библиотекар

са 60% радног времена, за рад у матичној школи и
у ИО Злодол, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: општи услови у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови у складу са чланом 8 став
1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) - наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основим студијама у трјању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 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 услове сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
- Просветни гласник РС“, бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс приложити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о поседовању одговарајућег образовања из психолошких,
педагошких и методичких дициплина од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са ЕСПБ; доказ о држављанству Републике
Србије (уверење); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење
(доказ о испуњености услова - лекарско уверење доставити пре закључења уговора о раду); уверење да кандидат није осуђиван - школа прибавља по службеној дужности. Пријаве доставити на адресу школе или
лично у секретаријат школе. Све фотокопије докумената морају бити
оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ“
31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Професор физике

са 10 часова (50% радног времена)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС.
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе
о завршеном образовању и уверење о држављанству РС. Копије морају
бити оверене. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обука за
активно
тражење
посла

Бесплатна публикација о запошљавању

31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Директор

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање четири
године за васпитача или стручног сарадника који има дозволу за рад
(лиценцу); најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде изабрано лице са високим образовањем стеченим на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем за васпитача који има дозволу за рад (лиценцу); најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитача и образовања, након стеченог одговарајућег образовања;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; да се не води истрага
и кривични поступак код надлежног суда. Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену копију дипломе; оригинал или оверену
копију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); оригинал или
оверену копију уверења о радном искуству у установи образовања са
посебним податком о раду у предшколској установи; оригинал или оверену копију лекарског уверења; оригинал или оверену копију доказа о
неосуђиваности за кривична дела наведена у условима конкурса; оригинал или оверену копију уверења о држављанству; оригинал или оверену
копију уверења да се не води истрага и кривични поступак код надлежног суда и радну биографију. Неблаговремене пријаве и пријаве које не
садрже комплетну документацију из претходног става конкурса неће се
разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореним ковертама или предати лично.

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

Конкурс објављен 18.09.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: доцент за ужу научну област Математика, са
30% радног времена, поништава се у целости.

Ваљево

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, према
Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат доставља доказе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Сви тражени докази
морају бити достављани као оригинали или оверене фотокопије оригинала. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
02.10.2013. | Број 537 |
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ОШ „САВА КЕРКОВИЋ“
14240 Љиг, Светог Саве 22/а
тел. 014/3445-172, 3445-238

Професор немачког језика и књижевности

тојанства личности и морала; да су држављани Републике Србије. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, оверен препис
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, лекарско уверење и
доказ о неосуђиваности за поменута кривична дела.

са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Лалинци, на одређено
време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Липље, на одређено
време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Ба, на одређено време до
краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Ложач - руковалац парним котловима
УСЛОВИ: II степен стручне спреме и диплома - сертификат о стручној
оспособљености за занимање: руковалац парним котловима.

Благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); 2. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1
и 4 подносе се уз пријаву на оглас. Доказ о испуњености услова из тачке
3 прибавља школа од надлежног органа. Докаи о испуњености услова
из тачке 2 прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима оних кандидата који уђу у ужи избор врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву кандидати су
дужни да доставе: кратку биографију, доказ о врсти и степену стручне
спреме - оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Пријаве се подносе секретаријату школе или на адресу школе.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

Професор математике

за рад у издвојеном одељењу Причевић

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14000 Ваљево, Др Питовића 6
тел. 014/221-310

Професор историје

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Уз пријаву
доставити и кратку биографију, оверену копију дипломе и уверење о
држављанству.

В ра њ е

ОШ „ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“
Рајинце
17523 Прешево
тел. 062/311-470

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања; завршен
економски факултет; да је кандидат држављанин РС и да није осуђиван,
нити да се води истрага за кривично дело. Кандидат уз пријаву треба да
достави: препис дипломе, уверење о држављанству РС - не старије од
6 месеци, уверење да није осуђиван и да се не води истрага и уверење
о здравственом стању. У школи се настава изводи на албанском језику.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
17525 Трговиште, ЈНА бр. 5
тел. 017/452-102

Васпитач

за рад у васпитној групи у селу Радовница

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама
другог степена - мастер академске студије (специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, 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; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), доказ високошколске установе да је кандидат положио
испите из педагогије и психологије из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена законом - прибавља установа. У поступку одлучивања за избор врши се претходна провера психофизичких способности
кандидата коју обавља надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 8 дана.

Професор математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: VII степен
стручне спреме, одговарајуће школе; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од шест месеци, нити за кривично дело против дос-
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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962, 421-633

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Методика наставе физичког васпитања и
физичко васпитање
на одређено време

УСЛОВИ: магистар наука физичке културе који има одобрену тему докторске дисертације и просечну оцену осам на претходном (последњем)
нивоу студија.

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Педагогија

Вршац

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487
тел/факс: 013/851-022

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 70% радног времена

Наставник немачког језика
Наставник немачког језика

на одређено време

са 10% радног времена

УСЛОВИ: магистар педагошких наука који има одобрену тему докторске
дисертације и просечну оцену осам на претходном (последњем) нивоу
студија.

Наставник математике

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
уметничку област Методика наставе ликовне
културе, ликовна култура

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: студент мастер студија за образовање учитеља или из области
ликовне уметности и просечну оцену осам на претходном (последњем)
нивоу студија.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: биографију, библиографију
(списак научних и стручних радова и саме радове - уколико их има),
оверен препис дипломе о одговарајућој завршеној стручној спреми и
потврду о статусу студента одговарајућег нивоа студија или одлуку о
прихваћеној - одобреној теми докторске дисертације. Пријаве се подносе Учитељском факултету у Врању, Партизанска 14, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/812-870

Ложач - домар
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, оспособљеност за руковаоца парним котловима на чврсто гориво. Уз пријаву на оглас са радном
биографијом и образложеним социјалним и породичним статусом, кандидат подноси: доказ о стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења - дипломе о стручној оспособљености за руковаоца парних котлова на чврсто гориво, посебно лекарско уверење за обављање
послова на радном месту са повећаним ризиком, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење да кандидат није под
истрагом.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). 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. 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 (чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 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 члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (члан
121 став 10 овог закона). Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Послове наставника може
да обавља лице које је стекло високо образовање на језику на ком се
остварује образовно - васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске утанове (члан 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања). Уз пријаву приложити:
краћу биографију са адресом и контакт телефоном (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шет бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу,
доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад (доказ сагласно члану 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања). Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу
са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, службено прибавља школа. У поступку одлучивања о
избору директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени
на претходну проверу психофизичких способности, коју врши надлежна
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или поштом, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.
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ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел/факс: 013/881-012

Наставник немачког језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - што се утврђује лекарским уверењем и провером психофизичких способности код Националне
службе за запошљавање у Вршцу; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка
3 важећег Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике
Србије. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању (не старију од 6 месеци), потврду о раду у области
образовања; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци), уверење суда да се против
њега не спроводи истражни поступак или кривични поступак. Лекарско
уверење кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

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

Наставник биологије
са 40% радног времена

Наставник физике

са 10% радног времена

Наставник математике
са 60,5% радног времена

Наставник практичне наставе за профил трговац
са 60% радног времена

Наставник спољно - трговинског и девизног
пословања
са 10% радног времена

Наставник посластичарства са практичном
наставом
са 60% радног времена

Наставник услуживања са практичном наставом
са 50% радног времена

Наставник куварства са практичном наставом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису које је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13);
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године
или више образовање. Кандидат који је стекао образовање по прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005. године, дужан
је да достави потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена, са своје високошколске установе, да има врсту стручне спреме 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, 8/11, 9/13), да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
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30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од
најмање 30 + 6 бодова у складу са Европским системом преноса бодова
(доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију). Потребна документација: пријава на конкурс, фотокопија дипломе - оверена, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - подноси кандидат који буде изабран, а
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани 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.

Наставник предузетништва
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису које је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13); одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
3 године или више образовање. Кандидат који је стекао образовање по
прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005. године
дужан је да достави потврду да ли се ради о студијама првог или другог
степена, са своје високошколске установе, да има врсту стручне спреме
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, 8/11, 9/13), да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од
најмање 30 + 6 бодова у складу са Европским системом преноса бодова
(доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију). Потребна документација: пријава на конкурс, фотокопија дипломе - оверена, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - подноси кандидат који буде изабран, а
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани 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 „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел/факс: 013/801-905
е-mail: оlgapetrov@gmail.com

Наставник физике

са 50% радног времена, настава на румунском језику
УСЛОВИ: 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; професор физике
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Наука и образовање
- информатике; дипломирани физичар - медицинска физика; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер;
мастер физичар; мастер професор физике; мастер професор физике и
хемије; мастер професор физике и информатике; дипломирани физичар
- мастер физике - метеоролгије; 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; дипломирани физичар - професор физике и основа
технике за основну школу - мастер; дипломирани физичар - професор
физике и хемије за основну школу - мастер.

Наставник математике

настава на румунском језику
2 извршиоца - 1 извршилац са 100% радног времена и 1
извршилац са 56% радног времена
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; дипломирни 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; диполомирани 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 - инфрорматичар.

Наставник биологије

са 10% радног времена, настава на румунском језику
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани
биолог, смер заштите животне средине; дипломирани биолог - еколог;
дипломирани професор биологије и хемије; професор биологије - географије; професор биологије - хемије; професор биологије - физике;
професор билогије - информатике; професор биологије - математике;
дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани
професор биологије - географије - мастер; дипломирани молекуларни
биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер
биолог; мастер професор биологије; мастер професор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије.

Домар

пробни рад од 6 месеци
УСЛОВИ: квалификовани радник електро или машинске струке, водоинсталатер, столар, машинбравар.
ОСТАЛО: За све кандидате који конкуришу обавезна је провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, а на основу члана 130 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат мора да има доказ о
знању румунског језика на ком се остварује образовно - васпитни рад,
а на основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. На конкурс може да се пријави кандидат који испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће образовање; да је држављанин РС; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: пропратно писмо и CV; оверен препис дипломе о завршеној школи, односно факултету; уверење
о држављанству; доказ о знању румунског језика. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

Бесплатна публикација о запошљавању

Зајечар

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 24
тел. 030/463-412

Оглас објављен 28.08.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: радник на пословима припреме пројектне
документације, израде и имплементације пројеката, за рад у
Одељењу за локални економски развој, привреду, пољопривреду, ванредне ситуације, одбрану и месне заједнице, на
одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства,
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 24
тел. 030/463-412

Оглас објављен 04.09.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: грађевинско - комунални инспектор, за рад у
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове
и извршења, на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла, поништава се у целости.

Зрењанин

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Основно образовање и васпитање
Наставник индивидуалне наставе - реедукатор
психомоторике

ради замене запосленог за период обављања функције
директора школе
(најдуже до 17.11.2014. године)
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање за
извођење наставе у основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју - ментално ометених: 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 из става 1 тач. 1 и 2 морају
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник дефектолог

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање за
извођење наставе у основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју - ментално ометених: 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 из става 1 тач. 1 и 2 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.
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Средње образовање и васпитање
Наставник индивидуалне наставе корективни рад

са 90% радног времена, ради замене запосленог за
период обављања функције помоћника директора
школе (најдуже до 31.08.2014. године)
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање за
извођење наставе и других облика образовно - васпитног рада у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју: 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 из става
1 тач. 1 и 2 морају да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник теоријске наставе, предмет: Основе
машинства, подручје рада: Машинство и обрада
метала
са 10% радног времена, ради замене запосленог за
период обављања функције помоћника директора
школе (најдуже до 31.08.2014. године)

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
дипломирани инжењер машинства; професор машинства. Наставници,
поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 и 2 после става 1 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику
наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала. Лица
из алинеје 1 и 2 после става 1 и алинеје 1 после става 2 морају да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.

Наставник теоријске наставе, предмет:
Материјали и обрада метала, подручје рада:
Машинство и обрада метала

са 30% радног времена, ради замене запосленог за
период обављања функције помоћника директора
школе (најдуже до 31.08.2014. године)
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
дипломирани инжењер технологије, група неорганско - технолошка;
дипломирани инжењер машинства; професор машинства; дипломирани
инжењер металургије. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у
алинеји 1 до 4 после става 1 морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада
машинство и обрада метала. Лица из алинеје 1 до 4 после става 1 и
алинеје 1 после става 2 морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова.

Наставник практичне наставе, подручје рада:
Машинство и обрада метала
са 10% радног времена, ради замене запосленог за
период обављања функције помоћника директора
школе (најдуже до 31.08.2014. године)

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
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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.
Изузетно, наставник практичне наставе јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године, вишим образовањем или са одговарајућим средњим образовањем и
положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством у струци стеченим после специјалистичког,
односно мајсторског испита, дипломирани дефектолог - олигофренолог
са савладаним програмом методике машинства и обраде метала; дипломирани инжењер машинства; професор машинства; инжењер машинства; дипломирани педагог општег образовања; виши стручни радник
металске струке; наставник практичне наставе металске струке; наставник општетехничког образовања; лемилац, бравар, лимар, аутолимар,
ковач, пресар, заваривач и аутомеханичар, са положеним специјалистичким испитом. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у
алинеји 2 до 8 после става 2 морају имати стечено и најмање средње
образовање за одговарајући образовни профил. Наставници практичне
наставе, поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Лица из алинеје 1 до 9 после става 2 морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник теоријске наставе, предмет:
Технологија шивења, подручје рада: Текстилство
и кожарство, образовни профил: конфекцијски
шивач
са 10% радног времена, ради замене запосленог за
период обављања функције помоћника директора
школе (најдуже до 31.08.2014. године)

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;
инжењер технологије за текстилну конфекцију; дипломирани инжењер
за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства; дипломирани инжењер технолог, одсеци
текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко - текстилни или хемијско - текстилни; дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;
дипломирани инжењер текстилно - машинске струке; дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство текстилно – машинске струке,
односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно
- машинска струка; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер текстилног инжењерства - информатичке струке. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 10 после става 2 морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у
подручју рада текстилство и кожарство. Лица из алинеје 1 до 10 после
става 2 и алинеје 1 после става 3 морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник практичне наставе, подручје рада:
Текстилство и кожарство
са 40% радног времена, ради замене запосленог за
период обављања функције помоћника директора
школе (најдуже до 31.08.2014. године)

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник практичне наставе јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три годи-
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не, вишим образовањем или са одговарајућим средњим образовањем и
положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством у струци стеченим после специјалистичког,
односно мајсторског испита, дипломирани дефектолог; олигофренолог
са савладаним програмом методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство; дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија
и конфекција; инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер
технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер
технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно - машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно - машинска струка, дипломирани инжењер текстилно
- машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију; инжењер
технологије за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови
конфекцијски, конфекцијско - текстилни и конфекцијско - трикотажни;
текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер технологије за производњу кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за индустрију обуће,
одсек технолошки, смер обућарски; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; инжењер технологије, смер
галантерија и конфекција; инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер производња
кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и
крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције; инжењер за
индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна; инжењер технологије за
производњу кожне конфекције; лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил
у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 2 до 26 после става 2
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога. Лица из алинеје 1 до 27 после става
2 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.

струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, дипломирани инжењер машинства; инжењер машинства; професор машинства; дипломирани педагог општетехничког образовања.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 4 после
става 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог
за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада
метала. Лица из алинеје 1 до 4 после става 2 и алинеје 1 после става
3 морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник теоријске наставе, предмет: Основе
технике рада, за остваривање садржаја програма
који су заједнички за све образовне профиле

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
достави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за радно место наставника практичне наставе
у подручју рада Машинство и обрада метала: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и оверену фотокопију доказа
да има стечено и најмање средње образовање за одговарајући образовни профил, односно оверену фотокопију доказа о стеченом одговарајућем средњем образовању и специјалистичком, односно мајсторском испиту; наставник практичне наставе у подручју рада Текстилство
и кожарство: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, односно оверену фотокопију доказа о стеченом одговарајућем средњем образовању и специјалистичком, односно мајсторском
испиту; оверену фотокопију доказа 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. Програм за стицање образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина реализује високошколска установа у оквиру
акредитованог студијског програма или као програм образовања током
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. 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 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, о чему доставља доказ у овереној фотокопији; оверену фотокопију доказа о петогодишњем радном искуству у струци стеченом после специјалистичког,
односно мајсторског испита за радно место: наставник практичне наставе у подручју рада машинство и обрада метала, наставник практичне
наставе у подручју рада текстилство и кожарство; оверену фотокопију
уверења о држављанству, оверену фотокопију доказа да је лице стекло
одговарајуће образовање на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад, тј. на српском језику или да је положило испит из тог језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе, за
радно место наставник дефектолог; оверену фотокопију доказа да је
лице стекло средње, више или високо образовање на језику на ком се

са 50% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дипломирани инжењер пољопривреде, сви смерови; дипломирани
инжењер машинства; дипломирани инжењер технологије, сви одсеци;
дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета; дипломирани
инжењер технологије, текстилни одсек; дипломирани инжењер технологије, одсек графичког инжењерства; дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; дипломирани грађевински инжењер;
дипломирани инжењер архитектуре; дипломирани архитекта; дипломирани дефектолог - олигофренолог. Наставници, поред стручне спреме
предвиђене у алинеји 1 до 10 после става 1 морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Лица из алинеје 1 до 11 после става 1 морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник теоријске наставе, предмет:
Технологија рада, подручје рада: Машинство и
обрада метала
са 50% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник теоријске наставе, предмет: Основи
друштвених дисциплина
са 60% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. професор историје; професор географије; дипломирани историчар;
дипломирани географ; професор социологије; дипломирани политиколог, наставни, односно новинарски смер; професор народне одбране;
дипломирани дефектолог са завршеном педагошком академијом за
наставнике разредне наставе, односно вишом педагошком школом - група историја и географија; дипломирани дефектолог - олигофренолог са
савладаним програмом методике друштвене групе предмета. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 7 после става 1
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога. Лица из алинеје 1 до 9 после става
1 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.
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Наука и образовање
остварује образовно - васпитни рад, тј. на српском језику или да је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, за сва остала радна места; оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Доказ о подацима из казнене евиденције који се воде у МУП-у
Републике Србије - прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
подносе се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ“
23203 Ечка, Маршала Тита 46

Наставник биологије

са 40% радног времена, за рад у одељењима у којима
се образовно - васпитни рад остварује на румунском
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 24
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и
32/2013), чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником
о организацији и систематизацији послова у школи: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије, да
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, да испуњава и
услове утврђене чл. 8 и 121 Закона о основама система образовања и
васпитања.; чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) наставу и друге облике образовно - васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије,
дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани
биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор
биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор биологије - информатике, професор биологије
- математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
дипломирани професор биологије - географије, мастер, дипломирани
молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне
средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор
биологије и географије, мастер професор биологије и хемије. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије биологије.

Наставник историје

са 35% радног времена, за рад у одељењима у којима
се образовно - васпитни рад остварује на румунском
језику
УСЛОВИ: професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене основне академске студије историје.

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 40% радног времена, за рад у одељењима у којима
се образовно - васпитни рад остварује на румунском
језику
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, дипломи-
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рани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор основа технике и производње, професор
политехнике, професор технике и 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, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике
- мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор
информатике и технике, професор основа технике и информатике.

Наставник географије

са 35% радног времена, за рад у одељењима у којима
се образовно - васпитни рад остварује на румунском
језику
УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије,
дипломирани професор географије и информатике, професор биологије - географије, професор физике - географије, професор географије
- информатике, дипломирани професор географије - мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије,
мастер професор биологије и географије, мастер професор географије
и информатике, дипломирани географ - просторни планер. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне
студије биологије и географије или двопредметне студије географије и
информатике.

Наставник физичког васпитања

са 75% радног времена, за рад у одељењима у којима
се образовно - васпитни рад остварује на румунском
језику
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физичке културе,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и
спорта.

Наставник математике
са 22% радног времена

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 физике

са 40% радног времена
УСЛОВИ: 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
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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, професор физике информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер
физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије,
мастер професор физике и информатике, 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, дипломирани физичар - професор физике и основа
технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор
физике и хемије за основну школу - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области физике.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидат треба да приложи: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена
фотокопија дипломе, односно сведочанства), оверену фотокопију уверења о држављанству, копију извода из матичне књиге рођених, за радна места од 1 до 5: кандидат треба да пружи доказ да је стекао средње,
више или високо образовање на румунском језику или је положио испит
из румунског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Психофизичка способност кандидата проверава се пре доношења одлуке о избору. Проверу врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Извештај из казнене евиденције
МУП-а прибавља школа. Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Приложене оверене копије се не враћају. Рок за
подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/881-018.

Ложач - домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 24
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и
32/2013), чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником
о организацији и систематизацији послова у школи: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије, да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Одговарајуће образовање за радно место: ложач - домар утврђено је Правилником о организацији и систематизацији послова ОШ „Др Александар Сабовљев“,
Ечка: III степен стручне спреме, машинске, електро или пољопривредне
струке. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидат треба да приложи: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена
фотокопија дипломе, односно сведочанства), оверену фотокопију уверења о држављанству, копију извода из матичне књиге рођених. Психофизичка способност кандидата проверава се пре доношења одлуке
о избору. Проверу врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Извештај из казнене евиденције
МУП-а прибавља школа. Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Приложене оверене копије се не враћају. Рок за
подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/881-018.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Административни радник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач.
1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), као и посебне услове из
Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске
школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 година (општи услов);
одговарајуће образовање, односно IV степен стручне спреме, завршена
средња школа, економска или гимназија или средња стручна школа; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач.
1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13),
посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11,
8/11 и 9/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има
најмање 15 година (општи услов); одговарајуће образовање: 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); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11 и 55/13), да је кандидат стекао средње, више или високо
образовање на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад или
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија) - доставља само кандидат који конкурише за радно место наставника; оригинал или оверену
фотокопију доказа 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 (уверење
одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) - доставља само кандидат
који конкурише за радно место наставника. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење)
- подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати
у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3,
са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично на адресу: Медицинска
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/533270.
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СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник стручних предмета ветеринарске
струке
са 67,38% радног времена, за следеће предмете:
- Основи хирургије - 27,51%
- Болести животиња - 21,55%
- Професионална пракса - 9,64%
- Епизоотиологија - 0,96%
- Породиљство - 7,7%

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања - за предмете:
анатомија и физиологија: професионална пракса (за образовни профил
ветеринарски техничар): дипломирани ветеринар, доктор ветеринарске
медицине, дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних
намирница, дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног
порекла, дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство, дипломирани
инжењер пољопривреде, смер сточарски, мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Зоотехника или Сточарска производња. За предмете: Епизоотиологија,
Породиљство, Болести животиња, Основи хирургије: дипломирани
ветеринар, доктор ветеринарске медицине, дипломирани ветеринар за
хигијену и технологију животних намирница, дипломирани ветеринар за
хигијену намирница анималног порекла. Кандидати морају испуњавати
следеће услове: поседовање психичке, физичке и здравствене способ-

ности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати су уз пријаву на конкурс дужни да доставе:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита), доказ да кандидат зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Пре закључења уговора
о раду кандидат је дужан да достави доказ да има психичку, физичку и
здравстевну способност за рад са децом и ученицима. Доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору наставника,
васпитача и стручног сарадника у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу: Народног фронта 3, 23000 Зрењанин.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
на број телефона: 023/562-189.

Друштвена
одговорност

људи су мера
успеха
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КАКО ИЗАБРАТИ
ЗАНИМАЊЕ

Поставите
питања

Син нам завршава 7. разред основне школе и још увек не може да
сагледа којим би се послом у животу бавио (што сматрамо природним стањем ствари). Покушали смо, у неколико наврата, да разговарамо и откријемо шта је то што би њему било интересантно, а да
уједно будемо сигурни да ли има више склоности ка природним или
друштвеним наукама. На крају, не можемо да дефинишемо шта би
то било. Зато вас молим да нам помогнете и да нам кажете који су то
услови потребни за долазак на професионалну оријентацију и када
се она одржава?

Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

Телефон:
011/29 29 509

e-mail:
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Једини услов за долазак на професионалну оријентацију, осим заказивања термина, јесте да ученик заврши седми разред. Дакле, најранији тренутак када можете
заказати термин је током летњег распуста. Заказивање је увек последњег радног
дана у месецу за наредни месец, почев од осам ујутру, на телефон: 011/2929-207.
Групно тестирање будућих средњошколаца и студената спроводи се у заказаним
терминима. Уколико ученик има преподневну смену у школи тог дана, добиће оправдање. Потребно је да будући средњошколац дође десетак минута раније, понесе оловку и матични број (било на неком документу или записан на папиру).
Тестирање траје око два и по сата - важно је, дакле, доручковати и бити наспаван
колико је могуће. Ученици остављају контакт телефоне током тестирања како бисмо могли да их позовемо на саветодавни разговор. Родитељи могу доћи са дететом на разговор. У сваком случају, психолог најпре насамо разговара са дететом.
Како деца треба да бирају средњу школу?
За добар, промишљен избор, будућим средњошколцима потребно је што више
информација о врстама средњих школа и занимањима, али и што више преиспитивања личних интересовања и особина, јаких и слабих страна. Активно трагање
за информацијама и размишљање о себи је неопходно да би се донела ваљана
одлука. Помоћ у томе може пружити „Водич за основце”, интерактивни водич
за избор занимања и средње школе који се налази на сајту Националне службе
за запошљавање. Ученици га једноставно могу пронаћи претраживањем преко „Гугла”, уколико унесу „Водич за основце”. Друга могућност је путања: www.
vodiczaosnovce.nsz.gov.rs.
Водич су припремили психолошки саветници за планирање каријере из НСЗ. Израду штампане публикације омогућила је Међународна организација рада, а њој
идентичан .пдф, као и поменута интерактивна верзија, доступни су на сајту НСЗ.
Занима ме да ли се могу пријавити на биро рада са дипломом средње
школе, пошто сам тренутно студент апсолвент?
По Закону о раду не може се бити истовремено незапослено лице и студент, дакле,
не постоји могућност да се пријавите на евиденцију Националне службе за запошљавање док сте студент апсолвент. Истог дана када дипломирате можете донети
уверење о дипломи са вашег факултета или високе школе струковних студија и
пријавити се на нашу евиденцију.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Обуке након „Друге шансе”

СПРЕМНИ ЗА СВЕТ РАДА
Полазницима је дата могућност за стицање додатних знања кроз обуке које реализује
Национална служба за запошљавање, како би спремнији закорачили у свет рада

Н

а основу Инструмента претприступне помоћи Европске комисије (ИПА 2007-2013), Министарство
просвете Републике Србије, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, наставља реализацију пројекта „Друга шанса - Развој система функционалног
основног образовања одраслих у Србији“. Циљеви пројекта
су стицање или проширење основног општег образовања и
почетно стручно оспособљавање за послове који се траже
на тржишту рада. Пројекат је финансирала Европска унија
са 4 милиона евра бесповратних средстава. У 70 општина у
Србији успостављена су локална партнерства са релевантним социјалним институцијама у циљу подршке програму.
Ресорно министарство је увело програм Функционалног основног образовања одраслих у редован систем образовања у
школској 2013/14. години.

Нови изазови
Шеснаест полазника успешно је завршило осми разред
по пројекту „Друга шанса”, у школама „Ђура Јакшић” у Панчеву и „Доситеј Обрадовић” у Опову, и одлучило да настави
да похађа неку од обука које се спроводе у организацији НСЗ,
а у сарадњи са средњим школама - Пољопривредном школом
„Јосиф Панчић” и Машинском школом „Панчево”. Полазници
програма имали су могућност да се укључе у једну од две
обуке - њих дванаесторо одлучило је да похађа обуку за сакупљање, сушење и складиштење лековитог биља, а десеторо ће се укључити у обуку за одржавање мотора и моторних
возила.
Ово је друга година основног образовања по пројекту
„Друга шанса” коју су одрасли полазници успешно завршили. Од 26 лица са евиденције НСЗ, у овој години 25 је завршило први, други или трећи циклус основног образовања.
Најмлађи ђак укључен у школовање одраслих имао је 15, а
најстарији 56 година. Пројекат воде обучени наставници који
имају још један изазов - да некадашње ученике мотивишу и
образују како би стекли основну писменост и минимум образовања. Од самог почетка пројекта, са евиденције Службе
за запошљавање у Панчеву било је укључено 98 лица. Школовање је завршило 81 лице, а у претходној години двадесет
лица је кроз четири обуке дошло до сертификата - кувари,
трговци, возачи виљушкара и механичари за одржавање мотора и моторних возила.

Стручна знања
На подручју Моравичког округа потписани су уговори
којима је почела реализација обука у оквиру пројекта „Друга
шанса” за полазнике са евиденције Филијале Чачак. У Техничкој школи у Ивањици, 21 полазник је после положеног
завршног испита наставио стручну праксу у трајању од три
месеца, за помоћног кувара или за одржавање мотора и моторних возила. Шест полазника укључено је у стручну обуку
за одржавање мотора и моторних возила у Средњој стручној
техничкој школи „Јован Жујовић“ у Горњем Милановцу. За полазнике из Гуче предвиђене су обуке за одржавање мотора

74

| Број 537 | 02.10.2013.

и моторних возила - за шест лица и обука за помоћника у трговини - за десет лица. Обе обуке биће спроведене у Средњој
школи „Драгачево“, Гуча.

Већа упошљивост
Филијала Вршац НСЗ, у сарадњи са Пољопривредном
школом из Вршца, организовала је обуку за 15 незапослених
лица која су била укључена у III циклус основног образовања
по пројекту „Друга шанса”. Након добијања сведочанстава о
завршеном основном образовању, полазници су имали могућност да заврше једну од две обуке: за помоћног кувара
или за производњу садног материјала у пластеницима. Од
15 лица која су завршила 8. разред, двоје је наставило школовање уписивањем средње школе, двоје је засновало радни
однос, док је 11 лица укључено у обуке - њих седморо похађаће обуку за помоћне куваре, а 4 лица одлучила су се за
обуку за производњу садног материјала у пластеницима.
Пројекат „Друга шанса” реализује се у општини Вршац
од прошле године. Од 50 полазника, колико је похађало наставу у основној школи „Паја Јовановић”, 46 је успешно завршило један од 3 циклуса предвиђених овим пројектом.
Пројекат „Друга шанса” намењен је незапосленим особама
без занимања и квалификација, које су неписмене или немају потпуно основно образовање. Основни циљ је већа упошљивост незапослених лица из ризичних категорија.
Обуке ће бити спроведене и у Параћину. Филијала Јагодина, Служба Параћин организује обуку за израду пецива,
за четири незапослена лица. И полазницима пројекта „Друга шанса” у Пожеги дата је могућност за стицање додатних
знања кроз обуке, како би спремнији закорачили у свет рада.
У Испостави Пожега ужичке филијале НСЗ биће организоване две обуке за полазнике овог пројекта. У Техничкој школи
одвија се обука за заваривање гасом, а у Пољопривредној
школи са домом ученика „Љубо Мићић” - обука за израду пецива. Обе обуке су почеле 23. септембра.
Прес НСЗ
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Регионални развој

КАКО ДО ИНВЕСТИЦИЈА
Општине могу да очекују дијалог са Министарством регионалног развоја и локалне
самоуправе о свим питањима, помоћ приликом израде пројеката, као и указивање на
пројекте који су значајни за економски развој
Министар регионалног развоја и локалне самоуправе,
Игор Мировић, рекао је да је приоритет његовог министарства реализација пројеката око којих се окупило више општина и који имају развојни значај. Мировић је у интервјуу за
агенцију Танјуг као пример таквог пројекта навео изградњу
бране Ровни у Ваљеву, која има значај за више општина и
доприноси не само квалитетнијем животу грађана, већ и
привредном и економском развоју појединих области, јер
обезбеђује сигурно водоснабдевање и смањује губитке у јавним предузећима.
Мировић је рекао да општине могу да очекују дијалог са
Министарством регионалног развоја и локалне самоуправе
о свим питањима, помоћ приликом израде пројеката, као и
указивање на пројекте који су значајни за економски развој
појединих општина и региона. С друге стране, општине би
требало да се удружују и представе пројекте који ће по свом
карактеру и значају моћи да стану у ред најважнијих пројеката у Србији и да као такви добију помоћ и из међународних
фондова.
Министар је најавио и да ће бити настављена реализација свих значајних и добрих пројеката, као што су изградња
ауто-пута од Појата до Прељине и од Новог Сада до Руме, као
и пројекат завршетка изградње пута од Крагујевца до Баточине.

Будући правци развоја
Министар регионалног развоја и локалне самоуправе састао се и са амбасадором САД у Србији, Мајклом Кирбијем, са
којим је, поред унапређења сарадње између Србије и САД, разговарао и о будућим правцима регионалног развоја Србије и начинима да се унапреде капацитети у локалним самоуправама.
Министар и амбасадор су сложни у оцени да Србијa мора да
развије стратешко планирање и стратешки начин размишљања
када је у питању локални и регионални развој, али је Мировић
истакао да ће Национални план регионалног развоја знатно
упаредити координацију између институција на националном
нивоу када су у питању ресорне политике које се односе на регионални развој. Тиме ће бити створен јединствени оквир за
регионални развој Србије, усаглашени циљеви, али и локалне и
регионалне политике.
Амбасадор Кирби је истакао да локалне самоуправе у Србији јесу поуздан партнер, али да је неопходно да унапређују
своје кадрове како би у будућности могле ефикасно да аплицирају и користе средства Европске уније.
„Србији је значајна подршка Америчке агенције за међународни развој”, нагласио је министар и додао да ће пројекат који
се реализује у сарадњи са овом организацијом, а чији је циљ јачање сектора малих и средњих предузећа на југу и југозападу
Србије, бити настављен.

Бесплатна публикација о запошљавању

Говорећи о томе шта је потребно да би се општине Србије
равномерно развијале, Мировић је истакао да је пре свега потребан план, који ће ово министарство ускоро представити.
Како је навео, у плану је да се у складу са буџетом за 2014. годину дефинише посебан програм помоћи у изградњи радних
и пословних зона у оним општинама у којима их нема. Према
његовим речима, показало се да општине које имају спремне пословне зоне и добру инфраструктуру имају предност у
привлачењу домаћих и страних инвеститора.
У наредних неколико месеци биће представљене измене и допуне Закона о локалној самоуправи, чији циљ је да
побољшају функционисање локалних самоуправа и допринесу бољем вршењу надлежности. Мировић је нагласио да ће
ускоро бити дефинисана и Национална стратегија регионалног развоја, као посебно важан документ за развој региона
у Србији.
В.П.

Без подела
Министар регионалног развоја и локалне самоуправе најавио је и изградњу нових индустријских зона у Србији и обећао
општинама добру сарадњу, без политичких препрека у реализацији добрих пројеката.
„Често се због утицаја појединих странака и разних политичких идеја у општинама може наићи на препреке у реализацији пројеката, али ја сам заиста изразито против тога. Не делим општине на ‚наше‘ и ‚њихове‘, већ пре свега на оне којима је
потребна већа помоћ и на оне које могу саме или уз малу помоћ
да прескоче степеницу више”, рекао је Мировић.
Мировић је најавио и да ће у наредних неколико месеци
представити измене и допуне Закона о локалној самоуправи и
објаснио да се не ради о некаквим револуционарним изменама,
већ о онима које треба да побољшају функционисање локалних
самоуправа.
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Јесењи сајмови запошљавања

ПОКРЕТАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
У наредном периоду планирано је запошљавање преко 300 радника, што је мотивисало
велики број незапослених из Сомбора и Сремске Митровице да у потрази за послом посете
сајмове запошљавања у овим градовима
Сајам запошљавања у Сомбору, одржан средином месеца, посетило је 500 незапослених, који су имали прилику да
остваре директан контакт са 35 послодаваца. Понуђена су 74
радна места: дипломирани правник, комерцијалисти на терену, конобари, шанкер, вазачи трактора, возач Ц и Е категорије, новинари, камермани, менаџери продаје, журналисти,
радници у маркетингу, информатичар, спремачица-курир,
дипломирани ветеринар, ветеринарски техничар, трговци,
дипломирани економисти, дипломирани грађевински инжењери, инжењер безбедности на раду, радници у производњи теста, веб дизајнер, веб програмер, ткачи, магационери, административни радници, фризери, ауто-механичари,
промотери-аквизитери...
Највеће интересовање забележено је на штандовима
предузећа „Мара” доо Сомбор, за производњу смрзнутог теста, обланди и кора, које је исказало потребу за продавцима и
радницима у производњи теста, „Грутини прес” Сомбор - за
позиције продаваца у трафикама и „Флеш Срб” Сомбор - за
раднике на месту ткача, на бојењу тканина, магационера и
друге.
По завршетку сајма одржана је радионица намењена
послодавцима, под називом „Људски ресурси на тржишту
рада”, у оквиру које су обрађене теме: модел сарадње НСЗ и
послодаваца, начин сусретања са послодавцима, међусобна
размена искустава и идеја, унапређење професионалне понуде и тражње људских ресурса на тржишту рада и понуда
могућности НСЗ које до сада послодавци нису користили.

Сајам у Сремској Митровици, трећи сајам запошљавања
одржан у Срему од почетка ове године, обележило је учешће
22 послодавца, међу којима су били нови инвеститори, али и
послодавци који већ дуже време успешно послују. У наред-

ном периоду планирано је запошљавање преко 200 радника,
што је мотивисало велики број незапослених са евиденције
НСЗ да у потрази за послом посете манифестацију. Највеће
интересовање и највећи број предатих радних биографија забележили су представници фирме „Купер стандард”, која као
нови инвеститор у Сремској Митровици покреће производњу
и намерава да ангажује око 600 нових радника.
Г.П и Н.Р.

Регионални сајам привреде – стара пазова
Општина Стара Пазова и Сремска привредна комора, под покровитељством Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, организују Седми регионални сајам привреде. Сајам ће се одржати 10. и 11. октобра 2013. године, у
оквиру комплекса Спортско рекреативни базени - Нова Пазова.
Регионални сајам привреде је прилика да се на једном месту сусретне велики број пословних људи, размене идеје, искуства и
успоставе нови контакти. Национална служба за запошљавање - Филијала Сремска Митровица као и претходних година имаће своје
представнике на Регионалном сајму привреде и том приликом ће презентовати програме мера активне политике запошљавања.
Н.Р.
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Основано прво Удружење младих привредника Србије

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ШАНСА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

„Позивам све младе предузетнике да нам се придруже, да заједно побољшамо привредни
амбијент у коме радимо и промовишемо омладинско предузетништво као шансу за
запошљавање”, нагласио је Филип Радојичић, председник Удружења
У Београду је основано Удружење младих привредника
Србије (УМПС), са циљем да се креира бољи пословни амбијент за младе који желе да се баве сопственим бизнисом.
Удружење је формирано како би им помогло у решавању
проблема са којима се суочавају у пословању и заштитило
интересе младих привредника, заступањем њихових ставова пред надлежним органима и доносиоцима одлука.
За председника Удружења изабран је Филип Радојичић,
власник фирме „Дамек” д.о.о. из Чачка, која се бави прерадом
и пласманом воћа.
„Позивам све младе предузетнике да нам се придруже,
да заједно побољшамо привредни амбијент у коме радимо
и промовишемо омладинско предузетништво као шансу за
запошљавање”, изјавио је овом приликом Радојичић.
УМПС ће окупљати најактивније и најспособније младе
у Србији који желе или су већ основали сопствена предузећа.
Између осталог, Удружење ће својим члановима организовати обуке за израду бизнис планова и унапређење пословања,
обавештавати их о конкурсима за финансирање, подстицање
иновација и програмима кроз које могу добити менторску
подршку, релевантним сајмовима и конференцијама у земљи
и иностранству, подстицати размену идеја, знања и искустава међу члановима и са представницима сличних асоцијација у свету и пружати им подршку у осталим сегментима

од значаја за развој пословања. Оснивање Удружења младих
привредника Србије подржао је УСАИД Пројекат одрживог
локалног развоја.
Оснивачкој скупштини присуствовали су представници
17 фирми које послују у областима информационих технологија, производње и прераде хране, финансијских услуга,
дизајна, саобраћаја, пројектовања и др.
Оснивачи су као основне циљеве Удружења навели:
заступање и заштиту професионалних интереса младих
предузетника, јачање веза између младих предузетника,
њихову едукацију и заступање чланова пред надлежним установама, државним и другим органима и организацијама у
земљи и иностранству.

Подршка развоју предузетништва у Панчеву

МЛАДИ И ЖЕНЕ У ФОКУСУ
У изабраним основним и средњим школама ученици ће се упознати са светом бизниса,
предузетништвом и предузетничким занимањима, док су за жене планиране обуке
ткања и филцовања
Пројекат „Подршка развоју
предузетништва у Панчеву”, којим
би били обухваћени млади и жене,
као најугроженије групе у погледу
радног ангажовања, представљен
је протекле недеље на састанку који
су представници Филијале Панчево НСЗ одржали са Удружењем
занатлија. План је да се кроз информисање, предавања, радионице и
обуке обухвати око 1700 особа.
У изабраним основним и
средњим школама ученици ће се упознати са светом бизниса, предузетништвом и предузетничким занимањима, а планирана је и посета младих и средњошколаца успешним панчевачким компанијама, где ће моћи у пракси да се упознају
с предузетништвом. За жене су планиране обуке ткања и
филцовања.
„По пет полазница похађаће обуке за ткање и филцовање. Ове обуке су посебно важне за жене, за евентуално
будуће занимање, како би радиле и запослиле се или отвориле своју радњу. На овај начин доприносимо и да не дође
до изумирања старих заната”, изјавила је за Радио „Панчево”
Гордана Смилић, заменица председника Општег удружења
занатлија, додајући да је основни циљ пројекта да се у већој
Бесплатна публикација о запошљавању

мери утиче на формирање позитивног става младих према предузетништву и боље користе програми
подршке женском предузетништву.
„Пројекат је усмерен на подстицање предузетништва младих
и промовисање женског предузетништва, као и ширење свести код постојећих предузетника о концепту
друштвено одговорног пословања,
у смислу запошљавања осетљивих
група и особа са инвалидитетом. Министарство финансија и
привреде одобрило је пројекат у целости и финансирало 50
посто вредности пројекта, у складу с програмом подршке активностима удружења за подстицај развоја предузетништва
у 2013. години”, рекла је Гордана Смилић.
Партнери у овом пројекту су Удружење грађана „Панонке” и Национална служба за запошљавање у Панчеву, а
носилац пројекта је Опште удружење занатлија и осталих
предузетника Панчева. Овим путем унапредиће се знања и
вештине корисника програма и развити свест о предностима
предузетничких активности.
З.М.
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Бартер берза и у Србији

РОБA ЗА РОБУ

Највећа предност берзи овог типа је што се на њима може, без новца, понудити све што има
реалну вредност - од хартија од вредности до робе и услуга у најширем смислу те речи

С

рбија од 1. октобра и званично добија Бартер берзу,
систем који подсећа на некадашњу трампу, али је
много више од тога. Фирме, али и пољопривредници,
могу легално да тргују и без новца. Размењиваће робу
и услуге, али ће бити сигурни и та размена ће се одвијати
по тржишним ценама. Ускоро ће кренути и први послови, од
којих се очекује да побољшају размену добара и услуга између фирми.

Бартер берзи – IRTA. Сваки потез на Берзи је под контролом
и пошто је ослоњен на банкарски и порески систем, преко
идентификације учесника, нико ко не ради „на бело” не може
ни да приступи берзи ни да на њој послује.

Централни регистар некретнина

Ефикасније од компензације и
класичног промета
„Бартер је бржи од компензације и класичног промета.
Овај систем, који развијени свет познаје као допуну уобичајеним трговинским и купопродајним односима, подсећа на
нашу традиционалну трампу, али је много више и шире од
пуке размене добара између два партнера. Што је дужи ланац оних који су у том систему понуде и тражње робе и услуга, то је систем успешнији и делотворнији”, каже у интервјуу
за „Политику” директор Бартер берзе, Радоје Божић, и додаје
да је суштина целог система у томе што се фирме заинтересоване за размену своје робе или услуге појављују с понудама
на берзи и посредством ње налазе партнере спремне да уђу
с њима у посао - да мењају робу за робу или да учествују у
заједничком подухвату.
На питање да ли на тој берзи могу да се појаве и фирме
из сиве зоне и није ли то добар начин да се избегне плаћање
пореза, Божић каже да су он и 30 реномираних фирми у Србији, које су у управљачком телу Берзе, преузели CYCLOSов софтвер, правила рада и процедуре светске асоцијације

Већ склопљени уговори
Иако је Бартер берза званично са радом почела 1. октобра,
већ су завршени први договори и склопљени уговори чија је
вредност нешто виша од 5 мил евра.
„У питању су четири финансијска уговора веће вредности
и три мања уговора”, каже директор Бартера у Србији. Он је напоменуо да ће бити задовољан да до краја године реализују око
100 послова и додао да су мала и средња предузећа најчешћи
корисници Бартера.
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„Берза није могла код нас да се покрене све док није устројен и уходан Централни регистар некретнина, које су основ, обезбеђење (колатерал) за сваки посао који се започне
на Берзи”, каже Божовић, што другим речима значи да се
за сваку трансакцију на Берзи мора гарантовати нечим што
је уписано као имовина у централном регистру. Колатерал
могу бити и друга основна средства, хартије од вредности
или утржива роба, у случају да нешто „крене по злу” да се
партнери и сама Берза могу намирити.
Највећа предност берзи овог типа у односу на остале је
што се на њима може, без новца, понудити све што има реалну вредност - од хартија од вредности до робе и услуга у најширем смислу те речи. Довољно је на страну понуде у Берзи
ставити, рецимо, резану грађу која може да се искористи у
грађевинарству.

Чврсте гаранције
Компанија за сваку трансакцију на берзи мора гарантовати
нечим. То може бити хипотека на непокретност (за шта је био
потребан Централни регистар некретнина), затим банкарска
гаранција, као и хартије од вредности. Према речима правног
заступника Бартер берзе, Марка Јовановића, менице могу бити
додатна, али не и основна средства обезбеђења.

„Посредством Берзе јављају се партнери који ће уместо
новца за ту грађу платити квадратима будуће зграде, а док
посао не буде окончан, Берза власнику грађе одобрава бескаматни зајам да заврши за себе неки посао – нпр. плати трупце или зараде радницима. Услуга Берзе кошта учеснике од
један до три одсто, у зависности од вредности посла”, прича
Божовић и додаје да је примера много, а систем је у свету
добро уходан и развијен. Божић износи податак америчког
министарства трговине, да је 2012. у САД, посредством Бартера размењено робе у вредности девет трилиона долара.
Према његовој процени, у Србији би већ следеће године, када
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На презентацији Бартер берзе у Привредној комори Београда, Божић је нагласио да ће се размена обављати по тржишним ценама.
„Могуће је да неко од корисника Бартер система почне
да ‚зида цена‘. Он је ушао у систем, продао робу и сетио се да
је паметнији од других, па подигао цене. Берза ту не учествује, али та компанија када види да не може по тој цени да
прода робу, а дужна је да, на пример, у року од три месеца
врати кредит, мора да спусти цене, јер је на то тржиште тера.
Ту наступа закон понуде и потражње и почиње тржишна
утакмица”, каже Божић.

се Берза ухода, укупан промет могао бити бар три милијарде
евра. Божић наводи и веома похвалан пример турске Бартер
берзе, која је за веома кратко време преузела чак 27 одсто
укупне трговине те велике земље. Иначе, Турска је помогла
и одржава босанскохерцеговачу берзу, која спада међу боље
у региону. Осим Србије, Бартер берзу у Европи једино још немају Албанија, Црна Гора и Македонија.

Бартер у свету
Искуство из света говори да је више од 30% компанија
укључених у Бартер систем из сектора грађевине. Овај систем
у свету није никаква новост. Као пример, директор Бартер берзе
Радоје Божић је изнео податке америчког министарства трговине, према којима је током 2012. године у САД посредством
Бартера размењена роба у вредности од девет хиљада милијарди долара. Према његовој процени, у Србији би већ следеће године, када се Берза ухода, укупан промет могао бити бар три
милијарде евра.

Прилика за ратаре и грађевинце
Као добродошао пример за успешан рад на нашој Бартер
берзи, Божић „Политици” износи пример ратара који се баве
производњом житарица. Њима је довољно да преко Компензационог фонда Србије у Новом Саду, на основу своје робе,
дођу до његових хартија од вредности и са њима се појаве
на Берзи - да их понуде у замену за гориво, семе, минерална
ђубрива или пољопривредне машине, док би се један део, по
избору, давао и у новцу или одобравањем кредита.
„Цела та пословна процедура не би смела да траје дуже
од три месеца, а може се завршити и за пар дана или седмица”, тврди Божић.

Бесплатна публикација о запошљавању

Како постати члан
Братер берза основана је као конзорцијум. Да би неко
предузеће постало члан, неопходно је да поднесе захтев. Затим, подноси извештаје о пословању и гаранције, на основу
чега комисија Бартера одобрава или не одобрава то чланство.
Правила рада и процедуре преузете су од светске асоцијације Бартер берзи - ИРТА. Услуга Берзе кошта учеснике од један до три одсто, у зависности од вредности посла. Директор
Бартер берзе каже да је сваки поступак у овом систему ослоњен на банкарски и порески систем, те да нико ко послује
„на црно“ не може да приступи берзи и на њој послује.
А.Б.

Београдска берза
Прве идеје о оснивању берзе у Србији јавиле су се током
тридесетих година XIX века. Оснивање берзе у ондашњој Србији
имало је пре свега економски, али и национални значај. Данас
је Београдска берза организована као затворено акционарско
друштво, при чему су власници бројне домаће банке, велика
српска предузећа, неколико брокерско-дилерских друштава,
као и Република Србија. Акционари Берзе могу акције продавати слободно само Берзи, а о понуди за њихову продају, односно
стицању сопствених акција, одлучује Скупштина Берзе. У секундарном промету акција Берзе, акционари их могу стицати
уз поштовање права прече куповине. На Берзи могу да тргују
само њени чланови, односно брокерско дилерска друштва и
банке, који испуне одговарајуће услове и уплате износ годишње
чланарине. Тренутно је на Београдској берзи регистровано
и примљено у чланство 88 брокерско дилерских друштава и
овлашћених банака и тај број није сталан. Све фирме које желе
ово чланство морају да имају седиште у Србији и да докажу да
лица која запошљавају за обављање самог процеса трговања
могу да раде на пословима са ХоВ, односно да имају одговарајућу лиценцу брокера издату од стране Комисије за ХоВ.
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Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

