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Изазови образовног система

НЕОПХОДНА
ЦЕЛОВИТА РЕФОРМА

„Школа треба да буде примерена деци. Наш задатак је
да школу учинимо занимљивијом, a децу припремимо
за целоживотно учење”, рекла је Десанка Радуновић,
председница Националног просветног савета

Техничка подршка
за инклузију Рома

ПОДРШКА ЗА
БОЉИ ЖИВОТ

Представници 20 локалних самоуправа су се и формално
обавезали да подрже спровођење Стратегије Владе
Србије за побољшање положаја Рома. Пројекат вредан
4,8 милиона евра финансира Европска унија, а спроводи
Мисија ОЕБС у Србији

„Самсунг“ обучава
75 незапослених Нишлија

ДИГИТАЛНА
АКАДЕМИЈА
Послодавци често траже раднике у области ИТ, али
искључиво са познавањем рада у тачно одређеном програму,
стручњаке за одређене програме
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Према проценама, пет одсто деце у Србији није у основној школи, а између 10 и 20 процената не успева да заврши
средњошколско образовање. Смањује се број деце, а повећава
број наставника, док је квалитет образовања бољи у нижим
разредима основне школе, него у вишим. Разлике у образовним постигнућима између деце из различитих социо-економских група се све више повећавају, па су сиромашнији лошији
ђаци. Васпитна улога школе је занемарена, а посебну пажњу
треба обратити и на квалитет наставног процеса и уџбеника.
Ови, али и низ других проблема у просвети, приоритети су у
раду Националног просветног савета (НПС), речено је на јубиларној 100. седници НПС, која је протекле недеље одржана у
Палати „Србија“, у присуству представника Министарства просвете, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Комисије за акредитацију и медија.
Роми су у најтежем положају у поређењу са другим
мањинским заједницама у Србији и многи од њих живе у
крајњем сиромаштву. Иако постоје стратегије, законска решења и мере за унапређење њиховог положаја и права, они
су у друштву маргинализовани и изложени дискриминацији,
а локално становништво их углавном не прихвата. Потписивањем Споразума о сарадњи у пројекту „Техничка подршка
за инклузију Рома“, представници 20 локалних самоуправа су
се 4. фебруара и формално обавезали да подрже спровођење
Стратегије Владе Србије за побољшање положаја Рома. Шеф
Мисије ОЕБС у Србији, Петер Буркхард, навео је да је 20 општина које су се укључиле у пројекат пример другима у Србији и
региону. Пројекат ће се наредне две године бавити свим најважнијим аспектима Стратегије Владе Србије за инклузију Рома.
Компанија „Самсунг“ је у сарадњи са Националном службом за запошљавање покренула пројекат „Дигитална академија“, у оквиру којег седамдесет и пет незапослених Нишлија
похађа обуке из области информационих технологија. Школа
„ИТ центар“ извођач је пет обука за профиле веома тражене на
тржишту рада: ПХП веб програмер, андроид програмер, систем администратор, програмер „Виндоус“ апликација и дизајнер видео-игара.
Пројекат „Дигитална академија“ резултат је Споразума
о сарадњи који је компанија „Самсунг“ потписала са Министарством рада, у циљу развоја компетентности незапослених
лица са евиденције НЗС и повећања броја запослених у Србији.
Тренинзи су осмишљени тако да покрију области које су актуелне у свету и у Србији, а уједно су укључене у државну стратегију развоја информационог друштва.
Редакција
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Најуспешнији брендови

НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ

За најбоље робне и корпоративне брендове у 25 категорија могу да се кандидују сва
предузећа која послују у Србији. Конкурс је отворен до 25. фебруара

П

ривредна комора Србије, Министарство спољне и
унутрашње трговине и телекомуникација и дневни економски лист „Привредни преглед“, позивају
компаније да учествују у десетој јубиларној акцији
„Најбоље из Србије“, у којој се бирају најуспешнији брендови
на српском тржишту.
„Циљ акције је да подстиче стварање квалитетних српских производа, промовише најбоље робне и корпоративне
брендове из Србије, јача њихову тржишну позицију и улива
поверење потрошачима и партнерима у земљи и иностранству. Подстицањем развоја јаких брендова унапређујемо
конкурентност домаће привреде, повећавамо препознатљивост робе и олакшавамо продор наших компанија на међународно тржиште“, каже Жељко Сертић, председник Привредне
коморе Србије.
Признање „Најбоље из Србије“ овога пута додељује се у
25 категорија: проглашавају се 23 победника за 2013. годину
и два деценијска - за најбољи робни и корпоративни бренд у
протеклих десет година.

• да је кандидат учесник овогодишњег избора у некој од
области која припада категорији у којој се номинује за
деценијски бренд (робни/корпоративни).
За избор деценијског бренда се предузећа аутоматски
квалификују уколико задовољавају напред дефинисане услове. Рангирање се врши према броју поена остварених на
основу гласова потрошача, пословних партнера и стручне
јавности, као и поена добијених на основу ранијих резултата
и награда у акцији „Најбоље из Србије“.
В.П.

Категорије за номинацију

У акцији могу да учествују сва предузећа која послују
у Републици Србији, конкуришући за признање у одређеној
категорији, зависно од своје делатности, порекла предузећа
и бренда. Јавни позив отворен је до 25. фебруара 2014. године.
Пријављени ће потом бити рангирани према критеријумима
утврђеним методологијом избора „Најбоље из Србије 2013“ на основу резултата гласања потрошача и стручне јавности,
тржишно-финансијских параметара и оцена стручног жирија.
Упитник за пријављивање и детаљније информације о
методологији, критеријумима избора, жирију и наградама
доступни су на сајту www.najboljeizsrbije.rs. Учешће у акцији
је бесплатно. Победници ће бити проглашени у априлу, а
лауреати добијају право да користе знак акције као симбол
квалитета и поверења потрошача и пословних партнера.
Максималан број поена које предузеће/бренд може
освојити је 100. Поени се добијају на основу неколико група
критеријума и већег броја поткритеријума. Групе критеријума за избор победника у акцији „Најбоље из Србије 2013“ су:
тржишно-финансијски критеријуми, перцепције испитаника
и оцене стручног жирија.
Услови за учешће у категорији „Деценијски победник“,
независно од тога да ли је у питању робни или корпоративни
бренд:
• да је кандидат минимум једном био победник у својој
категорији;
• да је до сада минимум три пута кандидован (пријављен)
као учесник;
• да номиновани бренд/предузеће постоји и функционише на тржишту Србије и шире;

Робни бренд
• Роба свакодневне потрошње - храна
• Роба свакодневне потрошње - пиће
• Роба свакодневне потрошње - хемија, козметика, фармацеутски и сродни производи
• Трајна потрошна добра
• Одећа и обућа
• Најбољи локални бренд
• Производна добра и пословне услуге
• Најбоља трговинска робна марка
• Најуспешније увођење новог бренда
Корпоративни бренд - предузећа
• Роба свакодневне потрошње - храна
• Роба свакодневне потрошње - пиће
• Роба свакодневне потрошње - хемија, козметика, фармацеутски и сродни производи
• Трајна потрошна добра
• Одећа и обућа
• Производна добра и пословне услуге
• Услужна предузећа - велика (без обзира на делатност у сектору услуга, осим производних/пословних услуга)
• Услужна предузећа - МСП (до 200 запослених, без обзира
на категорију услуга)
Инострани
• Најбољи инострани корпоративни бренд који послује у Србији
• Најбољи инострани робни бренд са статусом домаћег производа - бренд чија се вредност већински (минимум 51%)
ствара у Србији
Остале категорије
• Најбоље јавно, државно или доминантно државно предузеће у Србији
• Најбољи бренд са заштићеним географским пореклом
• Најбољи извозник - велика предузећа
• Најбољи извозник - мала и средња предузећа
Специјалне (деценијске) награде
• Најбољи робни бренд у претходних десет година
• Најбољи корпоративни бренд у претходних десет година

Експланаторни скрининг за Поглавље 19

ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ ЗА СВЕ

У оквиру овог преговарачког поглавља главне теме су: заштита на раду, радно
законодавство, социјални дијалог, политика запошљавања, социјална инклузија, социјална
заштита, Европски социјални фонд, особе са инвалидитетом и једнаке могућности

С

астанак експланаторног скрининга за Поглавље 19 Социјална политика и запошљавање, одржан је у Бриселу, од 10. до 12. фебруара 2014. године. Председница
Преговарачке групе 19 била је Бранкица Јанковић,
државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике, које је надлежна институција за вођење
преговора у овој области. Делегацију је предводио Владимир
Пешић, заменик председника Преговарачке групе 19.
У делегацији Републике Србије били су представници
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,
Министарства здравља, Министарства енергетике, развоја и
заштите животне средине, Канцеларије за људска и мањинска права, Тима за социјалну инклузију и смањење сиромаштва при Кабинету министра без портфеља задуженог за
европске интеграције, Канцеларије за европске интеграције
и Републичког завода за социјалну заштиту. Европску унију
представљали су експерти из Директората за запошљавање
и једнаке могућности и Директората за проширење.

Програм реформи
У оквиру овог преговарачког поглавља главне теме су:
заштита на раду, радно законодавство, социјални дијалог,
политика запошљавања, социјална инклузија, социјална
заштита, Европски социјални фонд, особе са инвалидитетом
и једнаке могућности.
Другог дана експланаторног скрининга одржан је састанак са делегацијом Европске комисије - Генералним директоратом за запошљавање, социјална питања и инклузију,
поводом анализе кључних стратешких изазова у области запошљавања и социјалне политике за Репблику Србију, што ће
бити уводни део стратешког документа Владе Републике Србије - Програм реформи у области запошљавања и социјалне
политике (ESRP - Employment and Social Reform Programme).
Република Србија има обавезу да овај документ усвоји до
краја 2014. године и тим поводом Влада Републике Србије
је образовала међуресорну радну групу за израду Програма
реформи политике запошљавања и социјалне политике, чији
председник је Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Европски социјални модел
Поглавље 19. правних тековина Европске уније - Социјална политика и запошљавање, садржи основне социјалне стандарде на које су се државе чланице обавезале приступањем Унији. Њихова сврха је да подрже примену и развој
европског социјалног модела, који је Европска комисија 1994.
године дефинисала као „заједничке вредности које обухватају демократију и индивидуална права, слободно колективно преговарање, тржишну економију, једнаке могућности за
све и социјалну заштиту и солидарност“.
Уређење социјалних питања на нивоу заједнице европских држава, која ће временом постати Европска унија, има
свој корен већ у првом уговору - Уговору о Европској заједници за угаљ и челик, потписаном 1951. године у Паризу. Овај
уговор је садржао релевантне одредбе социјалног карактера
које се тичу побољшања услова рада и живота рудара и металских радника, попут одредби о отварању нових радних
места, побољшању радних услова и зарадама и слободи кретања радника. Временом, оснивачким уговорима надлежности су преношене и на друге области социјалне полити-
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ке, да би Лисабонским уговором, потписаним 2007. године,
социјална политика била сврстана у области у којима Унија
има подељену надлежност са државама чланицама. На основу члана 153 Уговора о функционисању Европске уније,
Унија подржава и допуњује активности држава чланица у
области социјалне политике. Поглавље 19 - Социјална политика и запошљавање, укључује минималне стандарде у
областима радног права, једнаких могућности, безбедности
и здравља на раду и борбе против дискриминације. Поред
извора права које су створиле институције ЕУ, ови стандарди
имају упориште и у међународним уговорима који се односе
на запошљавање, рад и социјална питања, као што су релевантне конвенције Међународне организације рада. Када су
у питању борба против дискриминације и једнаке могућности, треба напоменути да су ова питања у основи обухваћена Поглављем 19, са посебним нагласком на аспектима
запошљавања, док Поглавље 23 - Правосуђе и основна права,
обухвата културна и права мањина, као и борбу против насиља над женама.

Отворени метод координације
Поред усвајања заједничких минималних стандарда путем прописа, државе чланице ЕУ учествују и у процесима сарадње у области политике запошљавања, социјалног укључивања и социјалне заштите. На ове области се примењује
тзв. отворени метод координације, који у суштини представља добровољан процес политичке сарадње, заснован на договору о заједничким циљевима и показатељима који омогућавају мерење напретка у остваривању утврђених циљева.
Такође, нови стратешки оквир развоја ЕУ - Стратегија Европа
2020, усвојена 2010. године, садржи бројне приоритете у области запошљавања и социјалне политике који су детаљније
разрађени пратећим документима - Европском платформом
за борбу против сиромаштва и социјалне искључености и
Агендом за нове вештине и нова радна места.
О примени и развоју европског социјалног модела стара
се низ институција и тела ЕУ, пре свега Генерални директорат за запошљавање, социјална питања и укључивање. Од
стручних тела Европске комисије најзначајнији су Комитет
за запошљавање и Комитет за социјалну заштиту. Међу агенцијама ЕУ, за област социјалне политике најзначајнији су Европска агенција за безбедност и здравље на раду, Европска
фондација за унапређење услова живота и рада, као и Институт за родну равноправност.
В.П.
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Креативна Европа

САРАДЊА И
МОБИЛНОСТ
У КУЛТУРИ

Нови програм је усклађен са ЕУ
стратегијом „Европа 2020“, где се култура
сматра покретачем економског раста и
запошљавања и доприноси одрживом и
инклузивном развоју
Србија ће учествовати у новом програму Европске уније
„Креативна Европа“, чији је буџет за помоћ културном и креативном сектору од 2014. до 2020. године 1,46 милијарди евра
(што је уједно и највећа светска подршка за културне и креативне индустрије), саопштило је почетком фебруара Министарство културе и информисања.
Нови програм Европске комисије „Креативна Европа“
објединио је три досадашња програма: „Култура 2007-2013“
- за извођачке и визуелне уметности, културно наслеђе и музику, у којем је Србија већ учествовала; „Медија“ (Media) - за
филм и аудио-визуелне делатности и „Медија Мундус“ - за
сарадњу између филмских професионалаца из целог света.
Из овог фонда финансираће се и Европска престоница културе и Ознака европске баштине, као и европске награде за
књижевност, архитектуру, заштиту баштине, филмску уметност и рок и поп музику. Од 2016. године ће бити уведен и
инструмент финансијског обезбеђења од 121 милион евра,
да би се сектору културе и креативности омогућио бољи
приступ финансирању.
Кроз програм „Култура 2007-2013“ успостављена су
дугорочна партнерства међу културним делатницима широм Европе. Захваљујући општим циљевима програма, који
охрабрује мобилност уметничке продукције и професионалаца у култури, ојачана је комуникација и ниво образовања
унутар културног сектора. Зато учешће у програму „Креативна Европа 2014-2020“, који је осмишљен за наредни период, може представљати добар стратешки приступ за инвестирање у културну продукцију Србије.
У оквиру програма „Култура 2007-2013“, који се управо
завршава, на иницијативе утемељене у културним активностима потрошен је буџет од 6 милијарди евра, што представља највећи извор финансирања културе на европском нивоу. Подршком коју ЕУ пружа сектору културе кроз програме
као што је „Култура 2007-2013“ и њен наследник - „Креативна
Европа 2014-2020“, путем укључивања културе у све важне
политичке и друштвене токове, ЕУ испуњава улогу комплементарности у односу на националне културне политике,
стварајући нове синергије у области културних политика,
културне дипломатије и међународне сарадње.
Нови програм је усклађен са ЕУ стратегијом „Европа
2020“, где се култура сматра покретачем економског раста и запошљавања и доприноси одрживом и инклузивном
развоју. Европска комисија истакла је да ће милиони људи
имати користи од програма „Креативна Европа“. Редитељи,
дистрибутери, агенти и други стручњаци у аудио-визуелном
сектору имаће средства за развој, промоцију и дистрибуцију
хиљада нових европских филмова. Љубитељи филма моћи
ће да гледају филмове из разних крајева Европе у хиљадама
биоскопских сала и на фестивалима. До 250.000 уметника
и културних радника ће добити подршку за прекограничне
пројекте. Више хиљада организација и појединаца стећи ће
нове вештине и повећати способност рада на међународној
сцени. Издавачи ће добити средства за превод више од 4.500
књижевних дела. Љубитељи књига моћи ће да уживају у
омиљеним страним писцима на сопственом језику.
Бесплатна публикација о запошљавању

Према одлуци коју је донела Европска унија, Србија ће
заједно са још девет земаља које нису чланице ЕУ, учествовати у овом програму, који је покренут 1. јануара. Потпрограм
за културу у којем Србија учествује нуди конкурсе за европске пројекте сарадње, умрежавања, превода књижевних
дела и израду и промоцију европских културних и уметничких садржаја. Циљ је да се допринесе сарадњи и мобилности
у области културе. Буџет тог програма намењен је промоцији
уметника, професионалаца у култури, као и организацијама
које се баве извођачким и визуелним уметностима, кинематографијом, музиком, културним наслеђем и развојем индустрије видео-игара.
Министарство културе и информисања обезбедило је
новац за учешће српских уметника и креативаца у програму. Деск за „Креативну Европу“, односно центар сарадње за
Србију, водиће саветник министра Димитрије Тадић. Како се
у саопштењу наводи, Деск за „Креативну Европу“ пружаће
техничку помоћ особама и организацијама из Србије које се
пријаве на конкурсе, као и новац за пројекте који буду прихваћени на конкурсима 2014. године. Смернице за потпрограм за културу на енглеском језику, као и контакти Деска
„Креативне Европе“, могу бити преузети са сајта Министарства културе и информисања.
Остале земље региона такође учествују у пројекту као
кандидати или потенцијални кандидати за чланство, а укључене су и Грузија и Молдавија, које су обухваћене европском
политиком суседства.
А.Б.

Одговор на трендове
Према европским истраживањима, култура игра важну
улогу у економији Европске уније, где културне и креативне индустрије учествују с укупно 4,5 одсто европског БДП-а и чине
3,8 одсто запослених на европском нивоу (више од 8,5 милиона
радних места). Истраживања су показала да је у раздобљу од
2000. до 2007. године запосленост у културном и креативном
сектору расла у просеку 3,5 одсто годишње. „Креативна Европа“
одговара на ове трендове стратешким приступом и планом улагања с очекиваним највећим учинком.
Програм ће удружити до сада раздвојене механизме
подршке културном и аудио-визуелном сектору у један заједнички (one stop-shop), отворен свим културним и креативним
индустријама, али ће уз то и одговарати на засебне потребе
културног и креативног сектора преко посебних програмских
активности. Малим културним оператерима биће отворена и
могућност финансијске сигурности, с укупним фондом од једне
милијарде евра у облику банковних позајмица.
Ови сектори се суочавају са истим изазовима, укључујући
и тржишну фрагментацију, као резултат културне и језичке разноврсности и глобализације. Имају такође и исти циљ - очување
и промоција културне и језичке разноврсности и јачање конкурентности, с циљем доприноса општем расту и запослењу.
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Изазови нашег образовног система

НЕОПХОДНА
ЦЕЛОВИТА РЕФОРМА
“Задатак свих нас је да школа не буде неописиво
досадна деци. Школа треба да им буде
примерена, да се тамо догађа игра и влада
атмосфера у којој ће деца бити укључена у
процес учења. Наш задатак је да школу учинимо
занимљивијом, прилагођенијом, да децу
припремимо за целоживотно учење”, рекла је
Десанка Радуновић, председница Националног
просветног савета

П

рема проценама, пет одсто деце у Србији није у основној школи, а између 10 и 20 процената не успева
да заврши средњошколско образовање. Смањује се
број деце, а повећава број наставника, док је квалитет образовања бољи у нижим разредима основне школе,
него у вишим. Разлике у образовним постигнућима између
деце из различитих социо-економских група се све више
повећавају, па су сиромашнији лошији ђаци. Васпитна улога школе је занемарена, а посебну пажњу треба обратити и
на квалитет наставног процеса и уџбеника (нови Закон о уџбеницима чека годину и по дана на усвајање). Организација
завршног испита није задовољавајућа и не постоје поуздани
подаци на основу којих би се пратили квалитет, праведност
и ефикасност образовања. Ови, али и низ других проблема
у просвети, приоритети су у раду Националног просветног
савета (НПС), речено је на јубиларној 100. седници НПС, која
је протекле недеље одржана у Палати „Србија“, у присуству
представника Министарства просвете, Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређивање
образовања и васпитања, Комисије за акредитацију и медија.
На скупу су сумирани резултати досадашњег рада овог
тела које је основала Скупштина Србије и најављене планиране активности.
„Пред нама је још изазова и важних послова које је потребно урадити како би се извршила неопходна целовита
реформа система образовања и васпитања и обезбедиле
претпоставке за континуирано подизање квалитета и усклађивање нашег система образовања и васпитања са европским принципима и вредностима. Целовита реформа
курикулума, изградња квалитетног и ефикасног система
усавршавања наставника и остале промене у образовном
систему неће бити задовољавајуће, и поред усвојене Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији
до 2020 и низа добрих законских решења, уколико се донети
прописи не буду доследно примењивали и уколико се не оствари добра сарадња и координација релевантних институција“, рекла је председница НПС Десанка Радуновић.
Радуновићева и директор Канцеларије Уницефа у Србији, Мишел Сен Ло, потом су потписали Меморандум о
разумевању, на основу кога ће Уницеф финансијски и логистички помоћи Савету да прати, анализира и даје препоруке
за смањење осипања деце из наших школа. Задатак Савета
биће и да утврђује предлоге мера за наставак образовања
особа које су напустиле систем, речено је на седници и наведено да се, према подацима Републичког завода за статистику, 27 одсто младих у Србији води као неактивно. Они, како је
речено, нису ни на тржишту рада, а ни у образовном систему,
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па ће НПС и Уницеф сарађивати у доношењу мера које треба
да смање ову статистику.
Председница НПС, професорка Десанка Радуновић, након потписивања Меморандума указала је да су највише
угрожена деца из маргинализованих група, жртве нарастајућег сиромаштва у Србији и да управо њима треба подршка да остану у систему.
„Напуштање образовања код нас постаје нежељена појава. Сиромаштво ствара све више проблема у редовном похађању и завршавању школе. Уницеф се јако озбиљно бави
том темом и надам се да ћемо посебно на томе радити“, каже
Радуновићева.
Директор Уницефа у Србији, Мишел Сен Ло, подсетио
је на право деце да имају квалитетно образовање, а како је
речено на седници, НПС ће убудуће анализирати и акционе
планове уз Стратегију развоја образовања, чија израда касни у Министарству просвете. Савет ће анализирати и нови
Закон о уџбеницима, бавиће се реформом општег средњег
образовања, професионализацијом рада наставника, уџбеницима, финансирањем по ученику...
„Задатак свих нас је да школа не буде неописиво досадна деци. Школа треба да им буде примерена, да се тамо догађа игра и влада атмосфера у којој ће деца бити укључена у
процес учења. Наш задатак је да школу учинимо занимљивијом, прилагођенијом, да децу припремимо за целоживотно
учење“, рекла је Радуновићева и нагласила да Савет ради на
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индикаторима на основу којих ће моћи да се на валидан начин прати квалитет образовног процеса, али да у том процесу недостаје информациони систем и валидни подаци.
Да има још много нерешених проблема, сагласан је и државни секретар Министарства просвете Зоран Машић.
„Пре свега, треба регулисати и питања која пред нас
ставља Европска унија, јер се очекује први скрининг из области образовања. На усвајање акционих планова чека се
годину и по дана, а на националне оквире квалификација
седам година“, рекао је Машић.
Професорка Зорана Лужанин, из Националног просветног савета, каже да су потребни нови уџбеници.
„Какви су нам нам уџбеници потребни? Нови, савремени, какви се мењају сваки дан. Какви су нам наставници потребни? Они који ће пратити трендове и прилагођавати се
новим генерацијама“, каже Лужанинова.

приватним факултетима, онда је квалитет наставника, који
је кључни услов квалитета достигнућа, веома лош“, рекао је
Ивић, додајући да се зато не могу очекивати никакви озбиљни и добри резултати у том погледу.
„Приватни факултети развијају се у области меких дисциплина, где нису потребне лабораторије и научна истраживања. Менаџмент је, на пример, страшно лако завршити и ту
приватни факултети дају лошије образовање, част изузецима“, сматра професор Ивић и додаје да је кадар и опремљеност далеко боља на утемељеним факултетима.
„Што се тиче научних скупова, ситуација је доста лоша.
Приватни универзитети имају мало озбиљних научноиздавачких програма, програма правог високошколског образовања који укључују истраживање“, каже Ивић и истиче да не
треба бринути о висини плата професора на универзитетима,
иако је Влада Србије увела нове мере опорезивања.
„Професори увелико тезгаре, тако да примања нису
мала, далеко од оног што закон дозвољава, јер имамо људе
који раде у неколико школа и факултета“, нагласио је Ивић.
А.Б.

Стандарди у поступку
лиценцирања уџбеника

„Привлачење најбољих за позив наставника треба да
буде први задатак у будућности, с обзиром да је у питању
професија која на неки начин одређује како ће друштво у будућности изгледати“, сматра професорка Драгица Тривић.
Професор Иван Ивић, један од координатора Стратегије
развоја образовања, гостујући у Дневнику РТС рекао је да је
направљен помак у образовању, али да у исто време инфлација програма факултета и високих школа срозава образовни
ниво. Ивић је нагласио да је између два пописа становништва број оних који немају завршену основну школу смањен са
24 на 14 одсто.
„То је велика ствар, јер Устав гарантује свима основно образовање. Средње образовање исто - половина га има,
а дошло је и до експанзије у високом образовању и већи је
број оних који заврше студије. Имамо 16 универзитета, али
немамо наставни кадар ни по броју, ни по квалитету. Када
узмемо у обзир како се лако долази до доктората и до избора у висока знања, нарочито на неким новим државним и
Бесплатна публикација о запошљавању

У Србији тренутно уџбенике издаје 76 издавачких кућа, а
тај број могао би значајно да се смањи пооштравањем услова за
добијање лиценце који се најављују у новом Закону о уџбеницима. Колико ће издавача школских књига опстати, зависи од државе, која још није одлучила да ли ће прихватити иницијативу
Националног просветног савета (НПС) за увођење стандарда у
поступак лиценцирања или ће остати при нешто блажем предлогу да издавач мора имати уреднике у сталном радном односу
и пословни и складишни простор, иако НПС сматра да се тиме
неће подићи квалитет уџбеника.
Савет је предложио седам група стандарда, који се, између
осталог, тичу стратегије развоја, квалитета запослених, аутора
и рецензената, праћења квалитета уџбеника... Сваки од стандарда прописује по неколико услова које издавачи морају испунити.
Представници Удружења издавача уџбеника, међутим,
сматрају да је увођење стандарда у лиценцирање непотребно,
јер како кажу, лиценцирање не постоји ни у једној европској држави.
Коментаришући тврдње надлежних да ће се смањењем
броја издавача повећати квалитет уџбеника, јер ће држава имати бољу контролу, Иван Ивић, професор Филозофског факултета
у Београду, у пензији, за „Данас“ каже да број сам по себи не говори ништа и указује да су добри стандарди квалитета уџбеника најмоћнији механизам за подизање квалитета у овој области.
„Један од кључних услова за добијање и обнављање лиценце треба да буде успостављање унутрашњег система контроле
квалитета уџбеника, који укључује избор уредника, аутора и
рецензената, као и проверавање уџбеника са школама и наставницима. Тај систем издавачке куће треба саме да развију и да
га јавно објаве. Међутим, кључна ствар су добри републички
стандарди квалитета уџбеника. Садашњи стандарди су лоши и
хитно морају да се мењају“, каже Ивић и додаје да постојећи услови за стицање лиценце треба да буду пооштрени, али указује
да предлог превише задире у слободу предузетништва.
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Тржиште рада

КО НАЈДУЖЕ, А КО НАЈКРАЋЕ
ЧЕКА НА ПОСАО

П

Међу високообразованим грађанима најдуже на посао чекају лекари
опште медицине и стоматолози

рема подацима НСЗ, од укупног броја незапослених
27,2 одсто чине млади, од тога је 245.406 неквалификованих и полуквалификованих радника, а око
78.000 високообразованих, тачније 10,14 одсто од
укупног броја незапослених.
Када је реч о струкама, подаци показују да међу лицима
са завршеним академским студијама и факултетом на посао
дуже од 6,5 година чекају организатори аутоматске обраде
података, приближно и лекари опште медицине, 5,8 година
на посао чекају стоматолози, 5,5 година професори општенародне одбране и друштвене самозаштите, као и организатори
економског пословања.
Више од четири године незапослени су организатори
заштите на раду, историчари уметности, инжењери геологије, металургије, док скоро четири године на посао чекају
политиколози.
Међу грађанима са завршеном вишом школом, више од
шест година на посао чекају организатор набавних и продајних послова, а више од пет година организатор рада, оперативни програмер аутоматске обраде података, технолог
заштите на раду, наставник разредне наставе, статистичари,
инжењери ПТТ саобраћаја, оперативни туристички организатор, виши социјални радник и машински инжењер-кон-

„Филип Морис“ тражи менаџере
Компанија „Филип Морис“ покренула је програм запошљавања младих људи, који изабраним кандидатима пружа прилику да своју каријеру граде у професионалном радном окружењу.
Програм омогућава кандидатима да прођу обуку захваљујући
којој ће унапредити своје професионалне вештине, али и стећи
специфична знања кроз искуство рада у секторима финансија,
комерцијале и развоја пословања. Крајњи циљ програма јесте
да се кандидати оспособе знањима и неопходним искуством
пре него што стекну менаџерска звања.
За програм се могу пријавити кандидати који имају од 2
до 3 године радног искуства у траженим областима, универзитетско образовање (пожељно у области економије и организационих наука), а предност ће имати они са завршеним мастер
студијама. У „Филип Морису“ објашњавају да ће приликом селекције узети у разматрање анализу резултата школовања, затим резултате на организованом тестирању, као и интервју са
руководиоцима и будућим менторима у компанији. Новозапослени ће имати јединствену прилику да прођу кроз различите
секторе компаније, како би што боље сагледали процес пословања и били у потпуности фокусирани на суштину делатности.
Сви млади, амбициозни људи, спремни за нове изазове и
напредовање у каријери, имају прилику да се окушају и постану
део тима компаније у Србији и пријаве на конкурс до 24. фебруара, путем следећег линка: www.adecco.rs/pmi_pronadji_svoje_
mesto.
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структор. Међу онима са завршеном средњом школом, више
од седам година без посла су руковаоци хемијских уређаја и
машина, ветеринарски лаборанти, продавци мешовите робе.
Нешто краће на запослење чекају они који се баве специфичним занимањима, попут техничара плетења, предења,
као и поштари. Међу свршеним средњошколцима у дужем
временском периоду бележи се већа потражња за оператерима на ЦНЦ машинама, а тражени су и ауто-троничари,
мехатроничари, књиговође, рачуновође, занимања у области
неге старих и здравствене неговатељице, медицинска сестра-специјалиста инструментирања и козметичари.
До посла лакше долазе и електротехничар електронике,
електротехничар рачунара, електротехничар рачунарских
мрежа и телекомуникација, техничар мехатронике, техничар за биотехнологију, техничар за компјутерско управљање,
радник на обезбеђењу - техничар обезбеђења.
Са завршеном вишом школом и факултетом најтраженији су инжењери електротехнике, ИТ стручњаци, инжењери
електронике, машинства и грађевине са одговарајућим лиценцама, математичари, наставници страних језика, лекари
с одговарајућим специјализацијама (анестезиолози, кардиолози, офталмолози, гинеколози...), фармацеути, стручњаци за
финансије, односно рачуновође.
Подаци сајта за запошљавање „Инфостуд“ показали су
да је на основу огласа објављених на том сајту у току 2012. године највише огласа било у области трговине, продаје, а онда
и администрације, рачуноводства, ИТ индустрије, потом економије, а за стручњаке из саобраћаја (логистика), менаџмента, медијима, области људских ресурса.
Ако се посматра понуда посла, односно број објављених
огласа у току године, не узимајући у обзир заинтересованост
кандидата, најлошија ситуација била је за занимања као што
су библиотекар, инжењер графичке технологије, лифт-монтер, сниматељ, проценитељ ризика, инжењер шумарства, а
ништа лакше није било ни инжењерима заштите биља, као и
стјуардесама, показали су подаци „Инфостуда“.
Стручњаци указују да образовни систем најчешће није
прилагођен тржишту рада, док у неким школама то покушавају да надоместе увођењем праксе и одговарајућих
програма. На пример, анализа коју је урадила Висока школа струковних студија за информационе технологије - ИТС,
показала је да се потражња за програмерима мобилних
апликација знатно повећала на тржишту рада у Србији, па
ће школа сходно томе прилагодити и свој наставни програм.
„Већ имамо студенте који обављају праксу у изради
андроид апликација и радићемо и даље на томе“, рекла је
помоћница директора за истраживање на Високој школи ИТС
Светлана Анђелић.
В.П.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Ја г о д ина
ДП „РАВАНИЦА“

35230 Ћуприја, Боривоја Велимановића бб

Финансијски директор
УСЛОВИ: дипломирани економиста. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове; високо образовање
пожељно, смер рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, познавање рачуноводствених стандарда и пореских прописа, организационе способности, рад на рачунару и 3 године радног искуства на рачуноводственим пословима. Пријаве слати на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

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

Руководилац Одсека за информатику у
Одељењу за скупштинске послове
на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима послова

УСЛОВИ: виша стручна спрема - информатичке или електротехничке струке, односно први степен академских студија у области
информатике или електротехнике; једна година радног искуства;
познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у општини; да је кандидат држављанин РС; да је
пунолетан; да има општу здравствену способност и 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. Уз пријаву кандидат треба
да достави: уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности,
доказ о стручној спреми и потврду о радном искуству. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ле с к о в а ц
ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-710

Послови израде планских докумената
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни испит за рад
у државним органима, 1 година радног искуства.

Послови управљања пројектима
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни испит за рад
у државним органима, 3 године радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ о стручној спреми;
уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима; уверење о радном искуству; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; доказ опште здравствене способности
(лекарско уверење); уверење да кандидати 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 органу. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу.
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Ниш
ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82
Објављује оглас за пријем у радни однос на одређено време од 12 месеци због повећаног обима посла:

Извршилац на радном месту послови
рачуноводства индиректних корисника и
установа образовања и социјалне заштите
у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године (IV степен
стручне спреме) - економског или друштвеног смера, положен
државни стручни испит, најмање 3 године радног стажа у струци.

Извршилац на радном месту послови
признавања додатних права из области
дечије заштите
у Одељењу за ванпривреду

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године (VI степен стручне спреме), правне,
економске, социјалне или просветне струке и 3 године радног
искуства у струци.

Извршилац на радном месту управноправни послови додатка на децу
у Одељењу за ванпривреду

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године (VI степен стручне спреме), правне,
економске или социјалне струке, положен државни стручни испит
и 3 године радног искуства у струци.

Извршилац на радном месту послови
личних стања грађана
у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме), правни факултет, положен државни стручни испит и
најмање 5 година радног искуства у струци.

Извршилац на радном месту послови месне
канцеларије - матичар матичног подручја
Темска
у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме) - друштвеног смера, положен државни стручни испит
и најмање 1 година радног искуства у струци.

Извршилац на радном месту послови месне
канцеларије - матичар матичног подручја
Крупац
у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стру-
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Администрација и управа
чне спреме) - друштвеног смера, положен државни стручни испит
и најмање 1 година радног искуства у струци.

Извршилац на радном месту послови месне
канцеларије - матичар матичног подручја
Суково

дије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме) - економске струке и најмање 1 година радног искуства
у струци.

Извршилац на радном месту достављач

у Одељењу за општу управу

у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме) - друштвеног смера, положен државни стручни испит
и најмање 1 година радног искуства у струци.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 3 године - КВ радник,
било ког занимања и најмање 1 година радног искуства.

Извршилац на радном месту послови
финансирања установа у области
образовања
у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме) - економске струке, положен државни стручни испит и
најмање 1 година радног искуства у струци.

Извршилац на радном месту послови
обрачуна зарада
у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године (VI степен стручне спреме), економске
или природно - техничке струке, положен државни стручни испит
и 3 године радног искуства у струци.

Извршилац на радном месту достављач за
подручје МК Станичење и МК Црноклиште
у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 3 године - КВ радник,
било ког занимања и најмање 1 година радног искуства.

Извршилац на радном месту послови на
развојним пројектима и инвестицијама
у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичеке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме) - економске струке, положен државни стручни испит и
најмање 1 година радног искуства у струци.

Извршилац на радном месту послови месне
канцеларије - матичар матичног подручја
Петровац
у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме)
- друштвеног смера и најмање 1 година радног искуства у струци.

Извршилац на радном месту послови
унапређења локалне привреде и сарадња
са пословним сектором
у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-

Бесплатна публикација о запошљавању

Извршилац на радном месту послови
градских месних заједница
у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године (VI степен стручне спреме) - друштвеног смера и 3 године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе да
испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или у фотокопији овереној у суду или
општини: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о радном искуству, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на
новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у
„Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци), 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
(издато након објављивања огласа) и доказ о положеном државном стучном испиту за радна места за која се исти тражи. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени
потребни докази, неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу: Општинска управа Општине Пирот - начелнику Општинске
управе, Српских владара 82 или непосредно предати на шалтеру
бр. 1 у Услужном центру, Српских владара 82.

ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82
Објављује оглас за пријем у радни однос на одређено
време до повратка радница са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета:

Извршилац на радном месту послови на
развојним пројектима и инвестицијама
у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме) - економске или правне струке.

Извршилац на радном месту послови
издавања докумената наручених
електронским путем
у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме) - друштвеног или природно - техничког смера, положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства
у струци.
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Администрација и управа
ОСТАЛО: Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе да
испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или у фотокопији овереној у суду или
општини: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о радном искуству, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на
новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у
„Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци), 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
(издато након објављивања огласа) и доказ о положеном државном стручном испиту за радно место за које се исти тражи. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени
потребни докази, неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу: Општинска управа Општине Пирот - начелнику Општинске
управе, Српских владара 82 или непосредно предати на шалтеру
бр. 1 у Услужном центру, Српских владара 82.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
18000 Ниш, 7. јули 2

Расписује и објављује оглас за постављење:

Начелник Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине
на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у органу локалне самоуправе, VII степен стручне спреме,
завршен факултет друштвеног, природног или техничког смера,
положен стручни испит за рад у органима управе, најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат подноси следећу
документацију: пријаву са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у суду или управи Града, оригинал извода из матичне
књиге рођених или фотокопију оверену у суду или управи Града,
уверење о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци), уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не
старије од шест месеци), фотокопију дипломе којом се потврђује
стручна спрема оверена у суду или управи Града, фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града, оригинал доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или фотокопију оверену у суду или управи Града, оригинал
доказа о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца)
или фотокопију оверену у суду или управи Града. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања на званичном сајту Града
Ниша: www.ni.rs, у дневном листу „Народне новине“ који излази на
територији Града и у публикацији „Послови“. Рок почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања. Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат може доставити лично или препорученом пошиљком: Градском већу Града Ниша (преко Управе за
грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе Пашића 24), са
назнаком: „Пријава на оглас за начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине“. Кандидат са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном испиту за
рад у органима управе, подноси доказ о положеном правосудном
испиту. Кандидат који конкурише на оба огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас и у пријавама наводи уз коју пријаву је
приложио тражена документа. Неблаговремене пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази неће се разматрати.
Контакт телефон за добијање додатних информација у Управи за
грађанска стања и опште послове: 018/504-484.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
18000 Ниш, 7. јули 2

Расписује и објављује оглас за постављење:

Начелник Управе за имовину и
инспекцијске послове
на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у органу локалне самоуправе, VII степен стручне спреме, завршен факултет друштвеног, природног или техничког смера - стечено високо образовање из научних области: правне
науке, економске науке, архитектура, грађевинско инжењерство,
науке о заштити животне средине и заштите на раду, физичке науке и хемијске науке, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, положен стручни испит за рад у органима
управе, најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву
кандидат подноси следећу документацију: пријаву са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству, оригинал уверења
о држављанству или фотокопију оверену у суду или управи Града, оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију
оверену у суду или управи Града, уверење о општој здравственој
способности (не старије од шест месеци), уверење да лице није
осуђивано за кривична дела (не старије од шест месеци), фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у суду
или управи Града, фотокопију радне књижице оверене у суду или
управи Града, оригинал доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима или фотокопију оверену у суду
или управи Града, оригинал доказа о радном искуству у струци
(потврде бивших послодаваца) или фотокопију оверену у суду или
управи Града. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у дневном листу
„Народне новине“ који излази на територији Града и у публикацији „Послови“. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања. Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидат
може доставити лично или препорученом пошиљком: Градском
већу Града Ниша (преко Управе за грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе Пашића 24), са назнаком: „Пријава на оглас за
начелника Управе за имовину и инспекцијске послове“. Кандидат
са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном
испиту за рад у органима управе, подноси доказ о положеном правосудном испиту. Кандидат који конкурише на оба огласа подноси
појединачне пријаве на сваки оглас и у пријавама наводи уз коју
пријаву је приложио тражена документа. Неблаговремене пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се
разматрати. Контакт телефон за добијање додатних информација
у Управи за грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

Панче в о
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
26220 Ковин, ЈНА бр. 5
тел. 013/742-104, 742-268
факс: 013/742-322
e-mail: skupstina@kovin.оrg.rs

Вођење бирачких спискова

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Посебни услови: виша школска спрема - правног, економског или информатичког смера (VI степен стручне спреме), 1
година радног искуства, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит. Општи услови за пријем у радни однос: да
је лице држављанин РС, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи. Уз

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

Администрација и управа
пријаву на оглас доставити: доказ о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, уверење да
се против пријављеног кандидата не води истрага, доказ о радном
искуству, доказ о положеном државном стручном испиту. 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. Пријаве на оглас,
са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа (у
оригиналу или оверена фотокопија), подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за заснивање
радног односа“.

П р о ку п љ е
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040, лок. 102

Начелник Општинске управе Општине
Прокупље
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати посебне услове прописане чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007): завршен правни факултет, положен испит за рад
у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства
у струци. Поред посебних услова, кандидат мора испуњавати
и опште услове прописане чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/2001 и 39/2002): да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву приложити следећу документацију, у оригиналу или у
овереној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету,
извод из матичне књиге рођених (издат после 01.03.2010.), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству, лекарско уверење, уверење да кандидат није под истрагом (уверење
издаје надлежни суд) и доказ да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу (уверење издаје полицијска управа). Доказ о испуњености
услова опште здравствене способности доставља изабрани кандидат. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе на наведену адресу, са назнаком: „За
оглас за начелника Општинске управе“.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања
Бесплатна публикација о запошљавању

С р е м с ка Ми т р о в и ц а
ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Општински јавни правобранилац
на период од осам година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет,
положен правосудни испит, осам година радног искуства на пословима правне струке. Општи услови: да је кандидат држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здраствену 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. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребним
доказима подносе се на адресу Општинске управе, контакт особа
је Владимир Ристић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Су б о т и ц а
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СУБОТИЦАГАС“
24000 Суботица, Јована Микића 58

Шеф Службе књиговодства

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом
треба да испуњава и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме економске струке, 3 године радног искуства у струци,
положен стручни испит (сертификат). Уз пријаву је потребно поднети следеће доказе о испуњавању услова: фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту,
доказ о радном искуству и радну биографију. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријава на конкурс подноси се на
горенаведену адресу.

Ва љ е в о
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови урбанизма

на одређено време због повећаног обима посла, у
трајању од 6 месеци
УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије,
да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под
истрагом и кривично осуђивано. Посебни услови: завршен VI степен школске спреме - грађевинског смера, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, најмање једна година радног
искуства. Уз пријаву на оглас кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном VI
степену школске спреме, оверену фотокопију радне књижице, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад у
органима државне управе, уверење да нису осуђивани за кривична
дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење
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о општој здравственој способности и личну и радну биографију.
Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове урбанизма - пријава на оглас (име и презиме) - не
отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове).

Послови економа

на одређено време због повећаног обима посла, у
трајању од 6 месеци
УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије,
да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под
истрагом и кривично осуђивано. Посебни услови: завршен IV степен школске спреме - економског смера, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, најмање једна година радног
искуства. Уз пријаву на оглас кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном IV
степену школске спреме - економског смера, оверену фотокопију
радне књижице, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење да нису
осуђивани за кривична дела, уверење да се не води истрага за
кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом
доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове економа - пријава на оглас
(име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

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

За оверу потписа, рукописа и преписа

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05
и 23/13), да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела за безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: средња стручна
спрема, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у
органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Шеф Месне канцеларије Уљма

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
до повратка
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05
и 23/13), да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела за безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, кандидат треба да испуњава и следеће услове: висока стручна
спрема - друштвеног смера, 1 година радног искуства; положен
стручни испит за рад у органима државне управе; познавање рада
на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми и радном
искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе Општине Вршац, у року од 8 дана од дана објављивања.
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Трговина и услуге
ХТП „ПЛАЖА“ ДОО

11000 Београд, Цара Лазара 3/в
тел. 019/810-810

Кувар

за рад у Кладову
УСЛОВИ: кувар - III степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона. Лице за
контакт: Душица Грбић.

DОО „COMES“

11000 Београд, Вилине воде бб
тел. 011/7850-320
e-mail: оffice@comes.cо.rs

Возач „Ц“ категорије

подручје рада Ветерник - Нови Сад
УСЛОВИ: возачка дозвола „Ц“ категорије, доказ да кандидат није
осуђиван, лекарско уверење, потребно радно искуство. Сви заинтересовани кандидати могу послати документа на горенаведену
адресу или мејл адресу или на адресу: DОО „COMES“, Миливоја
Живановића 11, 21203 Ветерник.

ДОО „ВИА ВОСТОК“

32000 Чачак, Бањалучка 4/5
тел. 032/347-967
e-mail: vanja.gordic@gmail.com

Менаџер логистике

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, саобраћајни
инжењер, пожељно радно искуство на пословима шпедиције у
међународном саобраћају, познавање енглеског језика је обавезно, као и познавање руског или немачког језика. Заинтересовани кандидати јављају се Валентини Гордић, на број телефона:
032/347-967. Конкурс је отворен до 28.02.2014. године.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,
ЕДУКАЦИЈУ И КОНСАЛТИНГ „ДААЛ“
11000 Београд, Светозара Милетића 15
е-mail: аgencija.daal@gmail.com

Књиговођа
УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема, радно искуство на
књиговодственим пословима и завршним рачунима, познавање
рада на рачунару (Wоrd, Еxcel и Интернет). Конкурс је отворен 10
дана. Заинтересовани кандидати који испуњавају услове огласа,
комуникативни су, мотивисани за тимски рад, желе да буду део
успешног тима и мисле да својим радом и односом могу допринети
даљем ширењу компаније, потребно је да пошаљу CV на горенаведену мејл адресу.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,
ЕДУКАЦИЈУ И КОНСАЛТИНГ „ДААЛ“

Mедицина

11000 Београд, Светозара Милетића 15
е-mail: аgencija.daal@gmail.com

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Дипломирани фармацеут или доктор
медицине - маркетинг менаџер

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршен медицински или фармацеутски факултет,
напредно познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel и Интернет), возачка дозвола „Б“ категорије, без
обзира на радно искуство. Конкурс је отворен 10 дана. Заинтересовани кандидати који испуњавају услове огласа, комуникативни
су, мотивисани за тимски рад, желе да се усавршавају и мисле да
својим радом и односом могу допринети даљем ширењу компаније,
потребно је да пошаљу CV на горенаведену мејл адресу.

Грађевинарство и индустрија
ДОО „ДИКИЋ“

21234 Бачки Јарак, Ивана Милутиновића 57
тел. 021/847-626, 063/540-170
e-mail: dikicdoo@eunet.rs

Заваривач

на одређено време од 3 месеца

Бравар

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема или III степен, без обзира на радно искуство и способност за рад на висини. Молбе предати на горенаведену адресу или на мејл, до 28.02.2014. године.

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

на одређено време по основу замене

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ИЗ
ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА „ХОЛИМЕД“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
е-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 2 године. Конкурс је отворен до попуне радног места. Лице за
контакт: Илија Вуковљак.

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

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

Благајник

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје

Бесплатна публикација о запошљавању

за рад у Служби за правне, опште и економскофинансијске послове, Одељење за рачуноводствене
и књиговодствене послове, на одређено време од 1
године, са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи и посебни услови: IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа, 1 година радног искуства на истим
или сличним пословима, општа здравствена способност, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи, потврду - уверење Националне службе за запошљавање, потврду о једној години радног искуства на истим или
сличним пословима, кратку биографију. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу
Дома здравља.
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Возач санитетског превоза

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

УСЛОВИ: Општи и посебни услови: III степен стручне спреме и
положен стручни испит за професионалног возача; здравствена
способност за рад на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену
фотокопију положеног стручног испита за професионалног возача,
потврду - уверење Националне службе за запошљавање, потврду
о радном искуству од једне године на пословима професионалног
возача, кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу Дома
здравља.

за рад у ОЈ Општа болница Прибој, на одређено
време на замени радника на дужем одсуству

за рад у Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским превозом, на одређено време од 1
године, са пробним радом од 3 месеца

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Виши радиолошки техничар за потребе
Службе за радиолошку дијагностику
на одређено време до повратка радиолошког
техничара са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: VI степен стручне спреме - радиолошког смера, положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево,Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за послове ____________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Доктор медицине

на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, медицински факултет, положен стручни испит и лиценца за рад у струци. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
VII/1 степену стручне спреме - доктор медицине, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце за рад у струци. Изабрани кндидат је обавезан да пре потписивања уговора о раду достави позитивну туберкулинску - манту
пробу. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију
или пристигну по истеку рока за пријаву, сматраће се непотпуним
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати на горенаведену адресу, у затвореним ковертама, са назнаком: „Пријава на
оглас“ или лично у просторијама болнице.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа одговарајућег смера, положен стручни испит.

Гинеколошко - акушерска сестра

за рад у ОЈ Општа болница Прибој, на одређено
време на замени радника на дужем одсуству
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа одговарајућег смера, положен стручни испит.

Лабораторијски техничар

за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље, на одређено
време на замени радника на дужем одсуству
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа одговарајућег смера, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише, оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту и краћу биографију.
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра, у
року од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар

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

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

Медицинска сестра - техничар

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

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

Медицина

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„МОЈ ЗУБАР“

мене пријаве неће се разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор
биће дужни да доставе лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

Стоматолог

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“

Друштвена одговорност
11070 Нови Београд, Недељка Гвозденовића 39
тел. 063/855-11-34

на одређено време до 12 месеци

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, специјалиста стоматолошке протетике, специјалиста оралне хирургије или доктор
стоматологије, радно искуство 7 година (за доктора стоматологије), положен стручни испит. Пријаве слати на е-mail: milijan80@
gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, са положеним стручним
испитом, за рад на интерном одељењу Сектора
за интернистичке гране медицине, до повратка
медицинске сестре која се налази на боловању
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама писарници болнице
или поштом, на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево,
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем
радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

онална служба
пошљавање

ДОМ ЗДРАВЉА

12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

ограми
авништва –
е у пракси

Медицински техничар општег смера

Национална служба
за запошљавање
Медицинска сестра општег смера
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100

на одређено време до 3 месеца, ради замене одсутне
запослене

УСЛОВИ: завршена виша или средња медицинска школа, општи
смер, положен стручни испит. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова огласа предају се
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу. Одлука ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а кандидат са којим ће бити заснован
радни однос биће обавештен путем телефона.

ДОО „СТИГА“

21000 Нови Сад, Болманска 8
тел. 021/467-281, 063/542-590
e-mail: tamara@stiga.rs

Менаџер продаје медицинских средстава
УСЛОВИ: доктор медицине, дипломирани фармацеут, потребно
искуство у струци (минимум 36 месеци), возачка дозвола „Б“ категорије, основно информатичко знање, познавање енглеског језика
- средњи ниво, положен стручни испит за здравствене раднике,
теренски рад. Пријаве слати на горенаведени мејл.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОЗНИЦА“
15300 Лозница, Болничка 65

Дипломирани фармацеут

за рад у ДЗ Жабари, на одређено време до повратка
радника са боловања

за рад у Апотеци I у Лозници, на одређено време до
повратка одсутне запослене

Опис послова: обавља све послове своје струке, а по налогу лекара, стара се о благовременом пријему пацијената на прегледе,
стара се да пре прегледа буде припремљен здравствени картон
пацијента, као и да сам пацијент буде припремљен за преглед,
стара се о одржавању кућног реда, води уредно медицинску документацију, по завршеном прегледу одлаже здравствени картон,
ради на пословима давања ампулиране терапије и на пословима
превијања, учествује у кућном лечењу пацијената, у сарадњи са
лекаром учествује у хитном збрињавању пацијената, обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: стечено високо образовања из научне, односно
стручне области фармацеутске науке на студијама другог степена
- студијски програм фармација, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године - магистар фармације, односно
дипломирани фармацеут са положеним стручним испитом и лиценцом. Уз пријаву на оглас кандидат је дужан да приложи следеће
доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену копије уверења о положеном стручном испиту и лиценцу. Пријаве се подносе
на адресу установе, са назнаком: „За оглас“. Рок за подношење
пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова
огласа је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна
је и завршена средња медицинска школа - општи смер и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које
радно место се кандидат пријављује доставити: кратку биографију
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи - општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) или оверена
фотокопија, уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
или оверена фотокопија, уверење да се против кандидата не води
истрага, нити истражне радње, нити се води кривични поступак по
оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан.
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Потребно је претходно радно искуство од
најмање годину дана. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-

анса за
младе

Бесплатна публикација о запошљавању

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Пољопривреда и ветерина
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„ОБЛАЧИНСКА ВИШЊА“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

18252 Мерошина, Цара Лазара 17
тел. 018/897-443

11000 Београд, Студентски трг 12
тел. 011/7158-151

Директор

Ванредни професор за ужу научну област
Физика кондензоване материје

на период од 5 година
УСЛОВИ: висока стручна спрема - пољопривредне или економске
струке (фотокопија дипломе или радне књижице); да кандидат
није осуђиван за кривична дела против привредне или службене дужности (уверење надлежног судског органа, не старије од 3
месеца); план и програм рада; организаторске и комуникацијске
вештине; познавање рада на рачунару; знање страног језика;
возачка дозвола „Б“ категорије. Конкурсну документацију слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је
10 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурсна комисија ће са свим кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве обавити разговор, о чијем ће термину
бити благовремено обавештени. Све додатне информације могу се
добити на број телефона: 064/1414-129, контакт особа: Владимир
Динић. Сви кандидати који поднесу благовремене и потпуне пријаве о резултатима избора биће обавештени у року од 5 дана од дана
доношења одлуке Скупштине о избору директора.

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.
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на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, научни, односно стручни радови, у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 89/13), Статутом и Правилницима Физичког факултета
и Универзитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13). Пријава треба да садржи: биографију, оверен препис
дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње
научне активности, преглед научних резулата, списак наставних
и научних публикација, списак цитата, најважније публикације.
Пријаву 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 конкрса доставити Деканату Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана
од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2671-861, 2603-042

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
16 извршилаца
УСЛОВИ: II, I степен стручне спреме високих студија, VI степен
стручне спреме, виша школа за образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
11 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
васпитачког смера.

Радник на одржавању чистоће у објектима
- спремачица
на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа и одговарајућа стручна оспособљеност у трајању до 6 месеци.

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: II, I степен високих студија, филозофски факултет – група за педагогију, општи смер.
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Писане пријаве достављати искључиво поштом, на
адресу: Предшколска установа „11. април“, Нови Београд, Народних хероја 12а, са назнаком радног места за које се кандидат
пријављује. За радно место доставља се: доказ о стручној спреми,
уверење о држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не
старије од шест месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Ближа обавештења о условима рада могу се добити на бројеве
телефона 2671-861, 2603-042.

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

Оглас објављен 12.02.2014. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: сарадник у звању асистента за ужу научну област Термомеханика, на одређено
време од 3 године, и то у делу УСЛОВИ, тако што уместо:
завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета,
треба да стоји: завршен машински факултет - VII/2 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 122
став 5 Закона о високом образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и
сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу научну област
Тифлологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат дефектолошких
наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5, ст. 6
и ст. 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
44/2010), као и Статутом Факултета за избор у звање доцента
или ванредног професора. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија (са копијама
радова), оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету за специјалну
едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања.

Tржиштe рада

Аналитички
приступ
запошљавању
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ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“
11080 Београд, Тошин бунар 7а
тел. 011/3076-470
е-mail: skola@vzsvisan.com
www.vzsvisan.com
Расписује конкурс за избор:

Професор струковних студија или предавач
или сарадник (наставник вештина) за ужу
научну област:
1. Општеобразовни предмети
(више извршилаца)

2. Економија и менаџмент
(више извршилаца)

3. Туризмологија и одрживи развој
(више извршилаца)

4. Хумана и медицинска екологија
(више извршилаца)

5. Технолошко инжењерство
(више извршилаца)

6. Фармација и фармакологија
(више извршилаца)

на неодређено време у звању професора струковних
студија или на одређено време у звању предавача
и сарадника (наставника вештина), у складу са
Законом о високом образовању и Општим актима
Школе
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме (доктор наука) за професоре струковних студија, VII/2 (магистар) степен стручне спреме за
предаваче, VII/1 или VII/2 степен стручне спреме за сараднике
(наставнике вештина) из одговарајуће области у наведеном звању
и VII/1 степен стручне спреме за предавача за предмет Енглески
језик, а у складу са Законом и Општим актима Школе. Други општи
и посебни услови прописани су Законом, Статутом и другим актима
Високе здравствено-санитарне школе струковних студија „Висан“,
Београд. Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима којима
кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ КОНЧАР“
11000 Београд, Браће Грим 32
тел. 011/2761-963, 2783-390
е-mail: koncar@beotel.rs
www.koncar.еdu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
и 97/08) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника,
стручног сарадника средње стручне школе, да поседује дозволу за
рад, односно положен стручни испит за наставника или стручног
сарадника, да је прошао обуку или има положен испит за дирек-
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тора школе, најмање 5 година радног искуства у области образовања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију
дипломе о завршеној високој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци; доказ о
траженом радном стажу; лекарско уверење о здравственој и психофизичкој способности за рад у школи; уверење да кандидат није
осуђиван (прибавља школа по избору кандидата); оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Кандидати ће о резултатима конкурса бити обавештени најкасније 30 дана по окончању рока за подношење пријава.
Пријаве са биографијом и траженим документима доставити на
адресу школе или предати лично.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област Историја
Византије

на одређено време од пет година (унапређење)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област Историја
српског народа у новом веку

на одређено време од пет година (унапређење)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област Општа
филозофија

на одређено време од пет година (унапређење)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Предност имају кандидати чије је тежиште истраживања
филозофија духа.

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

Доцент за ужу научну област Социологија

Редовни професор за ужу научну област
Општа психологија (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.
Предност имају кандидати чије је тежиште истраживања социологија политике.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.
Предност имају кандидати чије је тежиште истраживања економска социологија.

Ванредни професор за ужу научну област
Историја Југославије
на одређено време од пет година (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Ванредни професор за ужу научну област
Историја Старог Рима
на одређено време од пет година (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Ванредни професор за ужу научну област
Општа педагогија с методологијом и
историја педагогије
на одређено време од пет година (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.
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на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Општа
савремена историја
на одређено време од пет година (избор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа
документација) доставити на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Асистент за ужу научну област Теоријска
економија

старији од 6 месеци, оверена фотокопија или оригинал), биографија са кратким прегледом кретања у служби (радна биографија)
и предлогом програма рада директора за време мандата, уверење
суда о неосуђиваности. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на наведену адресу, у затвореној коверти,
са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана
објављивања.

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије на економском факултету, смер
економска анализа и политика, међународна економија и спољна трговина - завршене мастер студије на економском факултету,
смер економска анализа и политика, пословно управљање; уписане докторске студије на економском факултету, смер економија,
пословно управљање - сваки од претходних нивоа студија завршен
са укупном просечном оценом најмање осам, смисао за наставни
рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
и Статутом факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, потврда о уписаним докторским студијама - за
студенте докторских студија, одлука Универзитета о прихваћеној
теми докторске дисертације - за магистре, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 22
тел. 011/2603-847

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит уз испуњеност осталих услова за наставника, педагога или психолога школе,
обука и положен испит за директора школе, најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
високог образовања, психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6
месеци, доставља кандидат који одлуком Школског одбора буде
изабран за директора школе, а пре закључења уговора о раду),
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење прибавља
школа), држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву се подноси: оверена фотокопија дипломе о високом образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно лиценце за
наставника, педагога или психолога, доказ да кандидат има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након
стеченог високог образовања (оригинал потврда од послодавца),
доказ о физичкој и психичкој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, у оригиналу, не старије од 6 месеци,
доставља кандидат који одлуком Школског одбора буде изабран
за директора школе, а пре закључења уговора о раду), уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оверена
фотокопија или оригинал), извод из матичне књиге рођених (не
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2671-861, 2603-042
Оглас објављен 05.02.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се у целини.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2418-895, 2418-052, 2417-680

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које је
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове за наставника стручне школе за предмете који
се изучавају у оквиру плана и програма у подручју рада геодезија и
грађевинарство, односно педагога и психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; дозвола за рад, обука и положен испит за директора и
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат изабран за
директора који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију, оверену копију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању (не старије од шест месеци);
оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за
рад); потврду у области образовања и васпитања; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (не старије од шест месеци); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; уверење да против кандидат није покренута истрага,
нити је подигнута оптужница код надлежног суда; уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о положеном испиту за директора установе (лиценца
за директора); остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору којима кандидат доказује своје стручне, организационе и друге квалитете. Школа прибавља уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор директора школе. Рок за
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подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
се достављају непосредно секретаријату школе или препорученом
поштом, на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „1300 КАПЛАРА“
11000 Београд, Панчина 1
тел/факс: 011/2411-519

Конкурс објављен 04.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник разредне наставе у продуженом боравку.

Бор
ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“

19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 542-737

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да кандидат има високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, да поседује лиценцу за наставника, педагога или психолога, да има обуку и положен испит за
директора, да поседује стручне и организационе способности, најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег
образовања, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ
о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверен препис/фотокопију дипломе о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном
искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима и
предлогом програма рада директора школе. Докази о испуњености
услова из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, став 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 школа.
Пријаве слати на горенаведену адресу.
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Ч ачак
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
32300 Горњи Милановац
Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010

Професор физике

за рад у матичној школи и издвојеном одељењу
у Враћевшници, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до повратка
запослене
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор енглеског језика и књижевности
за рад у издвојеним одељењима у Враћевшници и
Мајдану, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка запослене

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

Професор енглеског језика и књижевности
за рад у матичној школи и издвојеном одељењу
у Сврачковцима, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до повратка
запослене

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

Професор музичке културе

са 85% радног времена, за рад у матичној школи и
издвојеном одељењу у Враћевшници, на одређено
време ради замене одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Општи услови: у складу са чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Посебни услови: у складу са
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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 уређују 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, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципллина 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 кандидат испуњава услове сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стурчних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/12).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о
поседовању одговарајућег образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са ЕСПБ, доказ о држављанству РС
(уверење), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
(доставити пре закључивања уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
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дискриминаторно понашање (школа прибавља по службеној дужности). Пријаве са доказима доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Г њ и л ане
ОШ „МАРКО РАЈКОВИЋ“
Врбовац - Витина

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену
способност; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетних лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања и
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС;
да поседује лиценцу, односно стручни испит; положен испит за
директора; најмање пет година радног искуства у области образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту (испиту за
лиценцу), потврду о радном искуству, преглед кретања у служби
са биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремена и непотпуна документација неће
се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 0280/381-020.

Ја г о д ина
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/563-170

Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економиста (мастер) - прихватљиво је
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење се доставља
пре закључења уговора о раду. Документација не сме да буде старија од 6 месеци. Школа по службеној дужности прибавља: уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Надлежна служба
за запошљавање обавиће претходну проверу психофизичких способности кандидата.

Бесплатна публикација о запошљавању

К ра г у ј е в а ц
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
34220 Лапово, Косовских јунака 10
тел. 034/850-050

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за наставника основне
школе, педагога и психолога; држављанство Републике Србије; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела прописана чланом 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да
има обуку и положен испит за директора школе; најмање 5 година
рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад и да зна
језик на ком се изводи васпитно-образовни рад (српски језик). Уз
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију дипломе о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима, као и доказе о својим
стручним и организационим способностима и извод из матичне
књиге рођених. Уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду, а уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања васпитања, прибавља школа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са
доказима о испуњености услова тражених конкурсом слати поштом
или доставити лично на адресу школе. Ближе информације у вези
са конкурсом могу се добити на број телефона: 034/850-050.

К ра љ е в о
ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник физике

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са места помоћника директора
школе, до краја школске 2013/2014. године, односно
закључно са 31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Хигијеничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Услови конкурса у погледу стручне спреме одређени су
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012) и одредбама чл. 8 и 121 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011). Услови за пријем у радни однос доказују се на основу
члана 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): доказом о степену стручне спреме, односно одговарајућем образовању (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци, подноси се уз
пријаву на конкурс); доказом о психичкој, физичкој и здравственој
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способности за рад са децом и ученицима (не старији од 6 месеци,
подноси се пре закључења уговора о раду); доказом о неосуђиваности 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 крвичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа);
уверењем о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци, подноси се уз пријаву на конкурс); изводом
из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати у
затвореним ковертама, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“
или доставити лично код директора.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36340 Конарево
тел. 036/821-992

Наставник историје

за рад у Конареву, са 85% радног времена, на
одређено време до истека мандата директору школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених Законом
о раду испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће
образовање - одговарајућа врста и степен стручне спреме предвиђен Законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“,
бр. 11/2012); 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 који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има ово образовање; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс поднети и одговарајаћу документацију
којом кандидати доказују да испуњавају услове предвиђене Законом и Правилником, као и овим конкурсом: диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу
или оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46
тел. 036/382-047
е-mail: еtskkv@ptt.rs

Професор српског језика и књижевности

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући
факултет сходно одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. Кандидати треба да поднесу молбу уз обавезно навођење јединственог
матичног броја, диплому о одговарајућем образовању и доказ о
држављанству Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве поднети на адресу школе.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економске струке.

Благајник

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење прибавља школа; лекарско уверење о физичкој, здравственој
и психичкој способности за рад у школи подноси се пре закључења
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Вранеши
тел. 036/5466-263

Наставник француског језика

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

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене одсутне преко 60 дана

Наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене одсутне преко 60 дана

Наставник српског језика

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

Стручни сарадник - библиотекар

са 38% радног времена, на одређено време до
повратка запослене одсутне преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл.
24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 8 став 4 и
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(посебна потврда да је у току студија положио испит из педагогије
и психологије, 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу), доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1
тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за
извођење наставе на српском језику. Копије морају бити оверене,
а овера не сме бити старија од 6 месеци. За наведена радна места обавезна је провера психофизичких способности кандидата код
Националне службе за запошљавање. Кадидати који су били на
тесту до шест месеци пре истека овог конкурса наводе то у својој
пријави. Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о
избору, а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу школе.
Сва обавештења могу се добити на број телефона: 036/5466-263.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 став 2, чл. 29 и
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); држављанство Републике Србије, одговарајуће високо образовање прописано чл.
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњава остале услове за наставника основне школе,

Бесплатна публикација о запошљавању

за педагога или психолога школе, да има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке, начин и поступак полагања испита за директора), најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврду прибавља школа пре доношење одлуке о избору).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), оверен препис (фотокопија) дипломе
о о стеченој стручној спреми, оверен препис (фотокопију) лиценце
за наставника, педагога или психолога, односно уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада
за време мандата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци)
подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Ле с к о в а ц
ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

Наставник са звањем предавача за ужу
област Дизајн текстилних производа
почев од 01.06.2014. године

УСЛОВИ: завршен факултет примењених уметности - одсек костимографија; три године радног искуства у настави на траженим
пословима. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању, Правилником о систематизацији
радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника
и сарадника. Пријаве са прилозима (опширна биографија са освртом на стручни рад, докази о испуњености услова и школској спреми, списак научних радова са радовима, извод из матичне књиге
рођених и уверење о неосуђиваности), подносе се секретаријату
школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

Професор енглеског језика

за 28% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања

Професор машинске групе предмета

на одређено време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама
система образовања и васпитања, кандидат треба да има и одговарајуће високо образовање предвиђено Правилником о степену и
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим
стручним школама, да има држављанство Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати
треба да доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду), да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

16240 Медвеђа, Николе Тесле 1
тел. 016/891-028

Професор француског језика

за 38,88% ангажовања, на одређено време до
повратка радника са функције, а најдуже до
31.12.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег образовања,
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела за која је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или
за кривично дело против достојанства личности и морала; за
образовно-васпитни рад на језику националне мањине (албански
језик), лице мора да има доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, да је лице стекло средње, више или
високо образовање на албанском језику или је положило испит из
албанског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис (фотокопију)
дипломе или уверење о дипломирању, оверен препис (фотокопију)
уверења о држављанству Републике Србије, оверен препис (фотокопију) извода из матичне књиге рођених, уверење суда да није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у школи, фотокопију личне карте (старе), односно штампане податке са
електронске личне карте, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности - доставља се пре закључивања уговора о раду.
Сва фотокопирана документа морају бити оверена. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са документацијом слати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“ или доставити секретаријату школе. За више информација звати на број телефона: 016/891-028.

Л о зни ц а
ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“

15307 Лешница, Браће Малетић 1
тел. 015/840-379

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 ст. 2 чл. 59 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013); одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава
услове за наставника основне школе, за педагога и психолога; да
поседује дозволу за рад; да има обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе и Правилник о
полагању испита за директора школа нису донети, па ће изабрани
кандидат бити у обавези да положи испит за директора у року од
годину дана од ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова материја); најмање 5 година
рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
спосбност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 55/11 и 55/2013) - уверење прибавља школа; да је
држављанин РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат је у обавези да приложи: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; ове-
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рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволу
за рад); потврду да има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(подноси се у оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал, не старији од 6 месеци); лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење суда о неосуђиваности (оригинал, не старији од 6 месеци); биографију са кратким
прегледом кретања у служби (радна биографија); предлог плана
рада директора за време мандата. Докази о испуњавању услова
могу се поднети и у овереној фотокопији. Фотокопије које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се
са назнаком: „Конкурс за директора - не отварај“, на адресу школе,
у року од 15 дана од дана објављивања. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона: 015/840-379.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Ниш
ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА“
18000 Ниш, Рајићева 24
тел. 018/522-834

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 и 4
и чл. 121 став 10 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 15/2013); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду);
да кандидат није осуђиван 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. Кандидат уз пријаву треба
да достави: биографске податке, доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
У поступку одлучивања о избору кандидата вршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата који уђу у ужи
избор, од стране надлежне службе за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне, неблаговремене и
недопуштене пријаве неће се узимати у разматрање.

Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време ради замене запосленог одсутног
преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да
кандидат није осуђиван 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 српског језика. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске податке,
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „ЛЕЛА ПОПОВИЋ“
Миљковац
18202 Горња Топоница
тел. 018/621-724

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 8 став 2 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 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 је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; испуњеност услова за
наставника, педагога или психолога школе, дозвола за рад, обука
и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат 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 по службеној дужности, пре
доношења одлуке о избору); држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, доказ о
држављанству РС (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених), уверење да се не води
истрага, радну биографију, оквирни план за време мандата. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок
за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
18000 Ниш, Књажевачка 156

жевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност). Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, а за лица којима није издата диплома - оверену фотокопију уверења о стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење надлежне високошколске установе о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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; кандидати
који су у току студија положили испит из педагогије и психологије
или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, достављају уверење надлежне високошколске установе о положеним
испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни
однос). За све кандидате који су благовремено доставили исправну
и потпуну документацију школа ће прибавити од надлежног органа доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. У року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима, директор доноси одлуку
о избору кандидата. Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Непотпуне, неблаговремене и неисправне пријаве неће бити разматране.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР I“

18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-005

Наставник ликовне културе

Наставник српског језика

са 30% радног времена, за рад у двојезичном
одељењу, на одређено време до повратка раднице са
одсуства ради посебне неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2-4 и
чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и услове
прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13): 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 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 српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор српског језика и српске књижевности; дипломирани
компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски језик,
Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српска филологија (Српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком); мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књи-

УСЛОВИ: академски сликар - ликовни педагог; академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне културе; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар - професор
ликовне културе; дипломирани графички дизајнер - професор
ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија
- професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије
- професор ликовне културе; дипломирани сликар - професор;
дипломирани вајар; дипломирани вајар - професор; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани
графичар; дипломирани графичар - професор; професор ликовних уметности; наставник ликовне уметности; мастер ликовни
уметник (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности
и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна); лице са завршеним факултетом ликовних уметности;
лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са
завршеним факултетом примењених уметности и дизајна у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат треба да има знање
енглеског језика - ниво Б2, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, држављанство Републике Србије,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора

са 74% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
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о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе или
уверења о стеченом образовању, уверење надлежне високошколске установе да лице 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 (кандидати који су у току студија положили испит из
педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, достављају уверење надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије,
односно уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу - оригинал или оверену фотокопију), уверење/сертификат
о знању енглеског језика - ниво Б2 (оригинал или оверена фотокопија), стечен на неком од филолошких факултета у Србији или други одговарајући доказ за ниво знања енглеског језика Б2 који се
стиче на British Council; уверење о држављанству РС (оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверен препис); доказ о знању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); радну биографију (осим за лица која први пут
заснивају радни однос). Непотпуне, неблаговремене и неисправне
пријаве неће бити разматране.

Благајник

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа или гимназија; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Уз пријаву
доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о
знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), радну биографију (осим за лица
која први пут заснивају радни однос). Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Непотпуне, неблаговремене и неисправне пријаве неће
бити разматране.

копији овереној од стране надлежног органа, као и неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу или лицу које је задужено за контакт: Музафер Жупљанин, број телефона: 020/322-819,
063/7101-800. Кандидати ће бити благовремено обавештени о
резултату конкурса.

МУЗЕЈ „РАС“

36300 Нови Пазар, Стефана Немање 20
тел. 020/331-681

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За избор кандидата за директора Музеја утврђују се следећи услови: може бити именовано лице које поред законских
услова испуњава и следеће услове: да има високу стручну спрему VII, односно VIII степен, филозофски факултет (група за историју,
археологију, етнологију, историју уметности) или факултет ликовних уметности, радно искуство од три године на пословима културе, образовања и науке и стручни испит; да има организаторске
способности и стручне способности; да не постоје законске сметње
за именовање директора, држављанство Републике Србије. Приликом избора кандидата за директора Музеја Управни одбор ће оценити следеће услове: познавање пословања музејских установа,
односно установа културе, искуство на руководећим пословима у
области културе. Конкурсна документација за избор кандидата за
директора Музеја треба да садржи: оверену копију дипломе или
уверења стеченој стручној спреми, оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству, биографију која мора да
садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе, са кратким прегледом остварених резултата у раду,
оверену копију личне карте, доказ о положеном стручном испиту, уверење надлежног органа да се против кандидата не води
истрага и да 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). Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне
пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс доставити у затвореним ковертама, на адресу Музеја, са назнаком: „За јавни конкурс
- избор директора Музеја „Рас“ - не отварати“. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања.

Н о в и Паза р

Н о в и Са д

РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ НОВИ ПАЗАР

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/322-819

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат који испуњава
следеће услове: да има високу стручну спрему друштвеног смера - факултет драмских уметности или други факултет друштвених наука (одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена - дипломске академске студије - мастер или високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године), 3 године
радног искуства у области културе, организаторске и стручне способности, да не постоје законске сметње за именовање директора, да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
да је држављанин Републике Србије, да има општу здраствену способност. Докази који се прилажу уз приајву на конкурс: пријава са
биографијом и наводима о досадашњом радном искуству, оверена
копија дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, оверена
копија радне књижице или други доказ о радном искуству, копија
личне карте, уверење о држављанству, предлог програма рада и
развоја Регионалног позоришта, доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (не старије од 6 месеци). Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фото-
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21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
e-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

Административно-финансијски радник

на одређено време ради замене привремено одсутнe
запосленe (до повратка са породиљског боловања)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање економске струке - 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 дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора испуњавати
следеће законом прописане услове за заснивање радног односа:
да има одговарајуће образовање, сертификат за самосталног књиговођу, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
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ности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство
Републике Србије. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу
или мејл, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, скениран оригинал уверења о држављанству,
скениран оригинал извода из матичне књиге рођених, скенирану
диплому о стеченој стручној спреми. Посебно лекарско уверење
да има здравствену способност и уверење о поседовању психичке
и физичке способности за рад са ученицима, издато у последњих
шест месеци, доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавиће школа службеним
путем. Све фотокопије морају бити оверене.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
Сремски Карловци

Конкурс објављен 12.02.2014. године у публикацији
„Послови“, мења се у називу радног места, тако што
уместо: ванредни професор на Катедри за медије и комуникологију у ужој научној области Примењене медијске
науке - 2 извршиоца, реизбор, треба да стоји са: ванредни
професор на Катедри за медије и комуникологију у ужој
научној области Теорија медија и комуникације - 2 извршиоца, са 100% радног времена, реизбор. У осталом делу
текст конкурса је непромењен.

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“

21422 Младеново, Краља Петра I 40
тел. 021/767-018
e-mail: branko.copic@аbakusbp.net

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са
чл. 120 став 1, а у вези са чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013) 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): 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 - 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 техника за основну школу
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- мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за
основну школу - мастер. Лице које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике: 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 (кандидати који су у току
студија положили испите из педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу испуњавају наведени услов); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких диспиплина и пракси у
установи, односно уверење о положеним испитима из педагогије и
психологије или уверење о положеном испиту за лиценцу; кратку
биографију или CV. Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о некажњавању од
надлежног органа школа прибавља по службеној дужности. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на горенаведени број телефона.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87
тел. 021/4893-611
e-mail: zorka.cicic@еducons.еdu.rs

Наставник за ужу научну област
Информатика
на одређено време

УСЛОВИ: доктор економских наука - за управљачке и информационе системе, објављени научни радови (посебно из области
електронског учења и статистике) и способност за наставни рад.
Услови за избор предвиђени су Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, списак објављених научних радова, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома о
завршеним основним, мастер - магистарским студијама и оверену
копију дипломе о стеченом научном називу доктора наука, примерке радова на увид. Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
19.02.2014. | Број 557 |
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Панче в о
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/345-328

Наставник виолине

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз приложену пријаву са биографијом и копијом личне карте, у радни однос може да буде примљен кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање сходно члану 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), има држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 2 алинеје 1, 2 и 5 - подносе се уз пријаву на конкурс, а доказе из става
2 алинеје 3 и 4 - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2
тел. 013/2511-772

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости за радно место: шеф
рачуноводства.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2
тел. 013/2511-772

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа: 1. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 2.
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. држављанство
Републике Србије; 4. знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад, кандидати морају да испуне и посебан услов
у смислу одговарајућег образовања: 5. звање дипломираног економисте или мастер економисте и положен испит за рачуновођу.
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Уз пријаву кандидати подносе доказ о одговарајућем образовању
и уверење о држављанству, док се доказ о испуњености услова
психичке, физичке и здравствене способности подноси пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 2 услова прибавља школа пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати
искуључиво на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ“
26000 Панчево, Браће Јовановића 89
тел. 013/318-977, 2190-159

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: у складу са чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у Техничкој школи „23. мај“ и Статутом Техничке школе „23.
мај“: одговарајуће (за наставника, педагога или психолога школе за подручја рада Техничке школе „23. мај“: хемија, неметали
и графичарство, пољопривреда, производња и прерада хране,
геодезија, грађевинарство и личне услуге), високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању, а почев од
10.09.2005. године, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; дозвола за рад - стручни испит или
лиценца, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог образовања, психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије,
обука и положен испит за директора. Изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Мандат директора тече од
дана ступања на дужност и траје четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс обавезно доставити: биографске
податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценци), потврду
о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог високог образовања, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених. За кандидате
који испуњавају услове конкурса, надлежна служба за запошљавање врши проверу психофизичких способности за рад са ученицима, применом стандардизованих поступака. Изабрани кандидат
ће доказ о здравственој способности приложити пре закључења
уговора о раду, у смислу члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. За кандидате који испуњавају услове
конкурса, школа прибавља доказ да нису осуђивани за кривична
дела наведена у тачки 5. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву на конкурс,
са потпуном документацијом, доставити у назначеном року лично
(у секретаријату школе, у времену од 07,30 до 15,00 часова) или
поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације
могу се добити на горенаведене бројеве телефона.

Ваша права адреса:
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 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 васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривично
дело 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; непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора
може да буде изабран и васпитач или стручни сарадник који уз
испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири
године. Директору мирује радни однос за време првог изборног
периода на радном месту са кога је изабран. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис
(фотокопију) документа о положеном испиту за лиценцу, односно
о стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања
у служби са биографским подацима, доказе о својим стручним и
организационим способностима, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и
на број телефона: 062/8854-891.

Пи р о т
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29
тел. 010/311-426

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави лице које има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), за наставнике те врсте школе и подручја рада, педагога и психолога, дозволу за рад - лиценцу, обуку
и положен испит за директора школе, најмање пет година рада
у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правнос-
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нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад - лиценца),
потврду послодавца да има најмање пет година рада у установи на
пословима васпитања и образовања, након стеченог високог образовања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци, осим ако
није са холограмом), програм рада (будућа визија школе, циљеви
и задаци у раду, планиране активности и др.). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уверење доставља кандидат који
је одлуком школског одбора изабран за директора, у року од три
дана од дана доношења одлуке. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве на конкурс достављају се на адресу школе.
Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 010/311-426.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ“

18310 Бела Паланка, Лоле Рибара бб
тел. 018/855-038

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство
Републике Србије; високо образовање за васпитача или стручног сарадника (педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и
физичко васпитање и логопед), које је стекао на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године; дозвола
за рад, обука 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 високо образовање за васпитача које је стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
зна језик на ком се обавља васпитно-образовни рад; да не постоје
законске сметње за избор. Директор се бира на период од четири
године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију дипломе о положеном
испиту за лиценцу (дозвола за рад), потврду о радном искуству;
преглед кретања у служби са биографским подацима. Конкурсну
документацију достављати на адресу установе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 018/855-038.
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ПУ „8. СЕПТЕМБАР“

18320 Димитровград, Светосавска 2
тел. 010/361-087

Васпитач

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то по чл. 39
тач. 2 и тач. 7 Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/10); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или
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; непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из
матичне књиге рођених, доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве слати на адресу
установе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

П о жа р е в а ц
„NS PRO GROUP“ DОО

21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsprogroup.еdu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места.
Потребно је да заинтересовани кандидати на горенаведени мејл
пошаљу радне биографије.

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

Наставник електро групе предмета

на одређено време до престанка функције и
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
и специјалистичке струковне студије) - VII степен стручне спреме.

Домар у Дому ученика

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад (што се
доказује пре закључења уговора о раду), уверење да није осуђи-
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ван 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ о испуњавању услова прибавља школа); за наставника електро групе предмета потребан је
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичних 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 зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/643-232

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл.
59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника
школе, и то за подручја рада: економија, право и администрација,
трговина, угоститељство и туризам и машинство и обрада метала, педагога или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника школе, психолога или педагога; да поседује психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван 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 и давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом;
најмање пет година рада у установама образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања за рад у стручним школама. Уз пријаву кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању језика на ком
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику), оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, потврду послодавца о траженом радном искуству
(потврда мора да садржи нарочито назив и делатност послодавца),
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, преглед кретања у служби са биографским
подацима, оквирни план рада за време мандата, доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани
кандидат за директора школе који нема обуку и положен испит
за директора биће обавезан да испит положи у року од годину
дана од ступања на дужност), уверење издато од надлежног суда
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од шест месеци, прибавља кандидат.
Уверење о некажњавању из евиденције МУП-а прибавља школа по
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службеној дужности. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе
се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се
предају лично у секретаријату школе, радним даном, у времену од
08,00 до 13,00 сати. Ближе информације о конкурсу могу се добити
од Комисије за избор директора или секретара школе и на број
телефона: 012/643-232.

ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12304 Рановац

Наставник разредне наставе

за 20 часова недељно (100% радног времена), на
одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
држављанство, да поред општих услова испуњавају и услове прописане одредбама чл. 120 и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству. Остала документа кандидат
предаје приликом закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/226-422

Библиотекар

на одређено време
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању, односно образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године; да
кандидат испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду,
као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр.
11/2012). Кандидат мора да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање мита или давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
као и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверене фотокопије дипломе и уверења о
држављанству - не старије од 6 месеци, као и извода из матичне
књиге рођених, док лекарско уверење прилаже непосредно пред
закључење уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6
месеци. Уз пријаву доставити и биографске податке. Пријаве се
могу подносити непосредно или поштом на адресу школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријем
пријаве је 8 дана од дана објављивања.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ“

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, до повратка
раднице са одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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 праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; 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; држављанство Републике Србије и да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити:
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење
о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија) и диплому о завршеној школи - факултету (оверена фотокопија). Рок за
пријаву је осам дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у Касидолу

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у Брадарцу, Касидолу и Барама
УСЛОВИ: диплома о завршеном факултету, уверење о држављанству и знање језика на ком се изводи настава (српски језик).
Диплому и уверење о држављанству потребно је поднети у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о држављанству не сме
бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве са документацијом која је поднета супротно конкурсом прописаним условима неће се узети у разматрање.

Пријепоље
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „10. ОКТОБАР“
Доње Бабине
31300 Пријепоље
тел. 033/73-270

Конкурс објављен 05.02.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАША И НАТАША“
31320 Нова Варош, Солунска бб

Конкурс објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: медицинска сестра - васпитач,
поништава се у целости.
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Смедерево
ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
Оглас објављен 12.02.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник српског језика, на одређено
време, допуњује се у делу „УСЛОВИ“ и исправно треба да
стоји: да кандидат има држављанство РС, да има физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, одговарајуће образовање, кандидати за радно место наставника треба да
испуњаваји услове из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
53/2011 и 55/2013, даље: Закон), што значи да треба да
поседују одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске 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, а изузетно да
је стекао одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године или више образовање, под условом да је тражено образовање стекао на
језику на ком се остварује тај рад или је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе; услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10
Закона који предвиђају да лице из става 2 члана 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, а 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, као и
услове у погледу степена и врсте образовања прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013), и то: професор српског језика и књижевности, проф. српског језика и
књижевности са општом лингвистиком, проф. српске књижевности и језика, проф. српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, дипл. филолог српског језика са
јужнословенским језицима, дипл. филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипл. филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, проф. српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, проф.
српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, русинском или румунском језику, професор, односно дипл. филолог за југословенску и
општу књижевност, проф. југословенске књижевности са
страним језиком, дипл. филолог за књижевност и српски
језик, дипл. филолог за српски језик и књижевност, проф.
српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, проф. српског језика и српске књижевности,
дипл. компаратиста, мастер филолог (студијски програми,
српски језик и књижевност, српска књижевност и језик,
српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски
језик и лингвистика), српска књижевности језик са компаратистиком), мастер проф. језика и књижевности (студијски програм, српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом
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књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска
филологија (српски језик и лингвистика), филологија,
модули: српски језик и српски језик и компаративна књижевност. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству
РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, доказ о поседовању образовања из психолошких,
прдагошких и методичких дисциплина стеченог 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 - издат
од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична
дела прибавља школа, а психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна Национална
служба за запошљавање. Кандидат који је већ имао процену треба да достави податке које има. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се узети
у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани саобраћајни
инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај - транспорт, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне
академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу, друмски и градски саобраћај
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски
саобраћај и транспорт - саобраћај, друмски и градски саобраћај и
транспорт - транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним
академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из
области предмета, као и да поседује уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил: возач моторних возила - инструктор. Кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), као и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 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). Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 122
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за оба радна места доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или
положеном испит за лиценцу (осим за лица која заснивају радни
однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да
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се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна
места наставника или стручних сарадника 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. Кандидат мора
знати језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног радника
УСЛОВИ: За наведено радно место кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс
доставе правноваљане доказе (у оригиналу или оверене фотокопије), о испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање и
држављанство Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног радника
УСЛОВИ: За наведено радно место кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс
доставе правноваљане доказе (у оригиналу или оверене фотокопије), о испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање и
држављанство Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

С р е м с ка Ми т р о в и ц а
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“

22300 Стара Пазова, Карађорђева 2
тел. 022/310-631

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
мора испуњавати и следеће услове: да испуњава услове прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, тј. 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, односно да је стекао високо образовање у трајању од најмање четири године по пропису који уређује високо образовање
до 10.09.2005. године, за наставнике те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања и да има лиценцу за наставника, односно
стручни испит; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-

Бесплатна публикација о запошљавању

вично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да је држављанин Републике Србије; да има положен
испит за директора - лиценцу за директора; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад: словачки. Кандидат је дужан
да уз пријаву и кратку биографију поднесе: оверену копију дипломе о високом образовању, доказ о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, доказ о радном стажу, уверење да није
под истрагом, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ о знању словачког језика, тј. да је стекао средње,
више или високо образовање на словачком језику или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре одлуке о ступању на дужност директора.
Уколико кандидат нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од годину дана од дана именовања. Сви докази морају бити оригинали или оверене фотокопије истих. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, 310-565

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву доставити: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства о
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(нови образац - трајно важење); 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.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом (лекарско уверење) - доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве се подносе на адресу установе, са назнаком: „За
конкурс“ и називом радног места на које се конкурише, у затвореној коверти. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Обука за активно
тражење посла
19.02.2014. | Број 557 |
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Су б о т и ц а
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Наставник у свим звањима за ужу област
Физика
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, студијска група физика, научни назив доктора наука, 5 година радног искуства
у педагошком раду у високошколској установи. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о високом образовању, члана 2 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа
наставника Универзитета Нови Сад, чл. 126 и 127 Статута Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву на конкурс приложити:
кратку биографију, диплому факултета, диплому доктора наука и
списак објављених радова и саме радове. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле
пријаве неће се разматрати. Ближе информације могу се добити
на број телефона: 024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању
услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински
факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

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

Наставник у звање ванредног професора за
ужу област Менаџмент
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута
Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и
допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013.
године и 15.11.2013. године, Статута Економског факултета у
Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета у Новом Саду од 09.10.2008.
године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године, 28.05.2009.
године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од
07.03.2013. године. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од
15 дана од дана објављивања. Уз пријаву приложити: биографију
са подацима о досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, оверен препис диплома, списак радова
и саме радове, као и све остале доказе који упућују на испуњеност
услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом
Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Ваша права адреса:
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ОШ „КИЗУР ИШТВАН“

24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682

Професор немачког језика

са 44% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

Професор немачког језика

за рад на мађарском наставном језику, са 56%
радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор биологије

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: на основу чл. 120 до 122 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/2013), кандидат треба да има одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012), образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова из
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, држављанство Републике Србије, доказ да није осуђиван
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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (за радна места на којима се настава
обавља на мађарском наставном језику).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс и биографију треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - лица из чл. 8 став 2
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања, оверену
фотокопију сведочанства или дипломе о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на мађарском језику или положен испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе
(за радна места на којима се настава обавља на мађарском наставном језику). Проверу психофизичких способности кандидата за рад
са децом извршиће надлежна служба за послове запошљавања.
Лекарско уверење за рад са децом доставља се пре закључења
уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља школа.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
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У жи ц е
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив доктора
филозофских наука (у складу са чланом 19 Правилника о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу). Пријаве са потпуном документацијом
слати на горенаведену адресу. Кандидати поред општих услова
прописаних Законом о високом образовању и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети доказ о неосуђиваности
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 18
тел. 031/521-360

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, висока стручна спрема
друштвеног смера; 5 година радног искуства на пословима организације и руковођења на пословима заштите културних добара;
менаџерски приступ пословању и руковођењу; држављанство РС;
да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање дужности директора. Радни однос се заснива
на одређено време, до истека рока на који је изабран. Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, диплому
о завршеној високој стручној спреми, потврду о радном искуству.
Кандидат за директора дужан је да приложи четворогодишњи
план рада и развоја установе. Сви докази прилажу се у оригиналу
или у фотокопији овереној у општини или суду. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу,
са назнаком: „Конкурс за директора“. Пријаве које не испуњавају
услове конкурса, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће
се разматрати.

ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Професор техничког и информатичког
образовања и информатике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред
општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове
прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13).
Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о стеченом одговарајућем образовању, доказ о испуњености услова из члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са ЕСПБ, уверење о држављанству,

Обука за
активно
тражење
посла

Бесплатна публикација о запошљавању

извод из матичне књиге рођених. Документација се доставља у
овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Лекарско уверење се прилаже пре закључивања уговора о раду. Доказ
о испуњености услова о психолошкој процени о способности за
рад са децом и ученицима - прибавља школа пре закључивања
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа
о испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном
документацијом, неће се разматрати.

В ра њ е
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17520 Бујановац, К. Петровића бб
тел. 017/651-257

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, за наставника основне школе, педагога или психолога;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника или стручног
сарадника; савладана обука и положен испит за директора школе;
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; знање језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оверену фотокопију
лиценце (дозволе за рад) за наставника или стручног сарадника,
односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о раду у области образовања и васпитања, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оквирни план рада за време мандата, доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Доказ
о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - прибавља школа. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да
исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити на адресу школе или лично
секретару школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
19.02.2014. | Број 557 |
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СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„МИЛУТИН БОЈИЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-104

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 став 2,
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, одговарајуће високо образовање, да поседује дозволу
за рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога, положен
испит за директора установе, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да је држављанин Републике Србије, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 међународиним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у сладу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Директор се бира
на период од четири године. Уз пријаву кандидат за директора
школе дужан је да поднесе следеће доказе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, уверење о положеном испиту за директора школе се не
прилаже, али је кандидат који буде изабран за директора дужан да
испит положи у законском року, уверење о држављанству и биографију са кратким прегледом кретања у служби. Уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка
1 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља
школа. Документа уз пријаву се достављају у оригиналу или копије
оверене од стране надлежних органа, не старије од шест месеци.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Наставник математике

на одређено време до краја школске 2013/2014.
године, са 55% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће
образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и
4 - подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова
из тачке 2 подноси се на захтев школе, пре закључења уговора о
раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа приликом пријема у радни однос и проверава се у току рада. Докумен-
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тација мора бити достављена у оригиналу или у овереној копији и
не сме бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Вршац
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-967

Наставник корепетиције

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, односно са трудничког
боловања
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће законске услове: да има
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на основним студијама у трајању
од најмање 4 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. За наставника корепетиције: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар
- чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар
оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички уметник
- професионални статус - клавириста, оргуљаш или чембалиста.

Наставник виолине

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, односно са трудничког
боловања
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће законске услове: да има
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплона стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи. За наставника виолине: дипломирани
музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички уметник, професионални статус виолиниста.

Наставник соло певања

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, односно са трудничког
боловања
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће законске услове: да има
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплона стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи. За наставника соло певања: дипломирани музичар, усмерење соло певач; допломирани музичар - соло
певач; дипломирани музичар - концертни и оперски певач; академски музичар соло певач; мастер музички уметник, професионални
статус соло певач, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
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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. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски).
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: доказ о одговарајућем образовању, доказ о положеном испиту из педагогије, психологије и
методике у току студија (уверење са факултета или оверена фотокопија индекса за наведене предмете или доказ о положеном испиту за лиценцу), потврду са факултета о језику на ком се изводила
настава, уверење о држављанству Републике Србије - не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
радне књижице, фотокопију личне карте. Доказе из тач. 1, 4 и 5
подносе кандидати, док доказ из тачке 3 конкурса - прибавља школа, а из тачке 2 - подноси само изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Сва приложена документа морају бити оригинална или оверене фотокопије. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати поштом, на горенаведену адресу.

З р е њ анин
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ“

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, у подручју рада хемија, неметали и
графичарство, за следеће предмете:

1. Општа и неорганска хемија
са 7% радног времена

2. Физичка хемија

са 30% радног времена

3. Аналитичка хемија
са 10% радног времена

4. Испитивање у технолошкој производњи
са 53% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (диплома, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси
уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, 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 (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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина), да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање

Бесплатна публикација о запошљавању

(уверење прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности),
извршена провера психофизичке способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака (директор врши ужи избор
кандидата које упућује). Потребна стручна спрема одређује се у
складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, а
за тражене предмете то је:
1. Општа и неорганска хемија: професор хемије; дипломирани
хемичар; професор физичке хемије; дипломирани физико - хемичар; дипломирани инжењер технологије; 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 инжењер неорганске
хемијске технологије; дипломирани хемичар - професор хемије;
дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор хемије мастер; дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор
хемије - мастер; мастер хемичар; мастер професор хемије; мастер физико - хемичар; мастер инжењер технологије; дипломирани
инжењер за неорганску хемијску технологију;
2. Физичка хемија: дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови, осим текстилног; дипломирани физико - хемичар;
професор хемије - дипломирани хемичар; дипломирани инжењер
технологије; 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 - мастер;
мастер физикохемичар; мастер професор хемије; мастер хемичар;
мастер инжењер технологије;
3. Аналитичка хемија: професор хемије; дипломирани хемичар;
професор физичке хемије; дипломирани физико - хемичар; дипломирани инжењер технологије - сви одсеци и смерови осим текстилног; 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
хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани инжењер хемијске
технологије, биохемијски одсек, фармацеутско - козметички смер;
мастер хемичар; мастер професор хемије; мастер физико - хемичар; мастер инжењер технологије;
4. Испитивање у технолошкој производњи: дипломирани инжењер
технологије, сви одсеци осим текстилног; професор хемије;
дипломирани хемичар; дипломирани инжењер хемије аналитичког смера; дипломирани инжењер хемије биоорганског смера;
дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек,
фармацеутско - козметички смер; мастер инжењер технологије;
мастер професор хемије; мастер хемичар.
Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Македонска 2
Конкурс објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник стручних предмета
пољопривредне струке, поништава се у целости.
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Посао се
не чека,
посао се
тражи
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СТРУЧНА ПРАКСА
Да ли лице ангажовано путем програма „Стручна пракса“ има право на годишњи одмор, слободан дан, плаћено одсуство са рада због боловања? Да ли
за ова лица важе одредбе Закона о раду које важе и за приправнике?
Будући да је тумачење Закона о раду у надлежности Министарства рада, запошљавања
и социјалне политике, потребно је да се о обиму својих права информишете у наведеном
министарству, из разлога што су лице и послодавац закључили уговор о стручном оспособљавању и усавршавању којим је регулисано оспособљавање лица код послодавца.
На основу наведеног уговора, Национална служба је са послодавцем и лицем закључила
уговоре који се односе на реализацију стручне праксе као мере активне политике запошљавања и финансијску подршку коју лице остварује током трајања програма.

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

Да ли могу да тражим посао као особа са инвалидитетом? Да ли за помоћ
прво треба да се обратим вашој служби? Да ли је потребно да се ради о
тежој инвалидности да би особа била сврстана у категорију особа са инвалидитетом или не? Могу ли преко ваше службе добити помоћ у виду обуке,
волонтерског рада, помоћ при запошљавању или слично?
Особа која има неку врсту потешкоћа може покренути поступак процене радне способности подношењем захтева надлежној организационој јединици Националне службе за
запошљавање (према пребивалишту лица које подноси захтев). Оцену радне способности
и могућности запослења или одржања запослења врши комисија органа вештачења Републичког фонда. Ради оцене радне способности и могућности запослења или одржања
запослења, уз захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања
запослења, доставља се одговарајућа медицинска и друга неопходна документација. Оцена радне способности и могућности запослења или одржања запослења врши се сагледавањем медицинских, социјалних и других критеријума којима се утврђују способности
особе са инвалидитетом, у циљу укључивања на тржиште рада и обављања конкретних
послова, самостално или уз службе подршке. Комисија органа вештачења сачињава налаз,
мишљење и оцену у погледу радне способности и могућности запослења или одржања
запослења.
Национална служба за запошљавање реализује мере активне политике запошљавања
у циљу подстицања запошљавања. Услов за коришћење ових програма је да лице буде
пријављено на евиденцију незапослених лица у Националној служби за запошљавање.
Путем контакта са својим саветником за запошљавање, кроз редовно јављање, информисањем преко интернет сајта НСЗ, бићете у току са свим актуелним програмима и мерама
за запошљавање, као и о условима и могућностима да у њих будете укључени. За све детаљније информације можете се обратити најближој организационој јединици НСЗ, лично
или путем телефона.
Планирам да се преселим у други град, па ме интересује да ли могу да се
пријавим на евиденцију НСЗ у тој општини са пријављеним новим боравиштем.
Незапослена лица се пријављују у филијалу НСЗ према адреси пребивалишта. Ако намеравате да се преселите у други град и желите у том граду да будете на евиденцији незапослених, јер ћете ту тражити посао, односно покренути сопствени посао, треба да промените адресу пребивалишта у личној карти, да се одјавите са евиденције незапослених у
претходном месту боравка и у року од 7 дана пријавите на евиденцију у филијали НСЗ у
граду у којем ћете сада живети.

Бесплатна публикација о запошљавању

19.02.2014. | Број 557 |

41

Техничка подршка за инклузију Рома

ПОДРШКА ЗА БОЉИ ЖИВОТ
Представници 20 локалних самоуправа су се и формално обавезали да подрже
спровођење Стратегије Владе Србије за побољшање положаја Рома. Пројекат вредан 4,8
милиона евра финансира Европска унија, а спроводи Мисија ОЕБС у Србији

Р

оми су у најтежем положају у поређењу са другим
мањинским заједницама у Србији и многи од њих
живе у крајњем сиромаштву. Према резултатима пописа из 2011. године, у Србији је живело 147.604 припадника ромске националне мањине (што је 2% становништва), али се процењује да је њихов број далеко већи. Иако
постоје стратегије, законска решења и мере за унапређење
њиховог положаја и права, они су у друштву маргинализовани и изложени дискриминацији, а локално становништво их
углавном не прихвата. Стопа незапослености међу ромском
популацијом је врло висока и запошљавање је и даље највећи
изазов. Становање, такође, представља један од кључних
проблема Рома, пре свега интерно расељених са Косова.

Потписивањем Споразума о сарадњи у пројекту „Техничка подршка за инклузију Рома“, представници 20 локалних самоуправа су се 4. фебруара и формално обавезали да
подрже спровођење Стратегије Владе Србије за побољшање
положаја Рома. Пројекат „Техничка подршка за инклузију
Рома“, вредан 4,8 милиона евра, финансира Европска унија
(ЕУ), а спроводи Мисија ОЕБС у Србији. Пројекат обезбеђује
подршку институцијама Републике Србије за побољшање положаја Рома у области основних права, грађанског учешћа,
затим приступ тржишту рада, образовању, здравству, социјалној заштити, адекватном становању и креирању послова. Најважнији партнери у пројекту су Канцеларија за људска и мањинска права, затим министарства здравља, рада,
запошљавања и социјалне политике, просвете, науке и технолошког развоја, грађевинарства и урбанизма, као и невладина организација „Праксис“, Фонд за образовање Рома, Канцеларија за европске интеграције и Тим за социјалну инклузију
и смањење сиромаштва.
„Локалне самоуправе треба да преузму улогу координатора који ће се са партнерима борити против маргинализације Рома. Сертификате које ћете данас добити не би требало
сматрати наградом, већ подстицајем да испуните оно за шта
сте се пријавили, јер напоран рад тек сада почиње“, поручио
је шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт и навео да
ће се радити на упису у матичне књиге, пружању правне
помоћи, изради плана за решавање стамбене ситуације и
запошљавању. Девенпорт је оценио да 4,8 милиона евра показује који значај ЕУ посвећује унапређењу инклузије Рома у
друштво Србије и истакао важност заједничке борбе против
маргинализације Рома.
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„ЕУ ће, наравно, и даље бити ваш главни партнер и донатор. Испунићемо обавезу да се боримо за фер и инклузивно
друштво, које је предуслов за привредни раст и благостање у
Србији и широм Европе“, закључио је Девенпорт.
Шеф Мисије ОЕБС у Србији, Петер Буркхард, навео је да
је 20 општина које су се укључиле у пројекат пример другима у Србији и региону. Пројекат ће се наредне две године бавити свим најважнијим аспектима Стратегије Владе Србије
за инклузију Рома.
Директорка Канцеларије Владе Србије за људска и
мањинска права, Сузана Пауновић, рекла је да Стратегија за
унапређење положаја Рома није само мртво слово на папиру
и да су од њеног усвајања 2009. године до данас направљени
значајни помаци у спровођењу. Више од 20.000 Рома уписано
је у матичне књиге и тако престало да буде правно невидљиво, за четвртину више ромске деце уписано је у школе, уводе
се мобилни тимови састављени од педагога, здравствених
радника и представника служби запошљавања, који ће радити на унапређењу живота ромских заједница. У Србији
постоји 750 ромских насеља, а 90 локалних самоуправа има
акционе планове за инклузију Рома или их припрема.
Председник Националног савета Рома, Витомир Михајловић, истакао је да у Србији живи више од 600.000 Рома,
да је ромска мањинска заједница најугроженија у Србији, уз
хронично сиромаштво, велику незапосленост, предрасуде,
стереотипе и дискриминацију, уз веома низак ниво образованости и алармантан здравствени положај и здравствено
стање.
Председник Савета за побољшање положаја Рома, Срђан
Шајн, указао је на значај заједничког деловања локалних и
државних институција за интеграцију Рома. Група за развојну иницијативу „Секонс“ мапирала је досадашње успешне
економске иницијативе за запошљавање Рома, успешне Роме
предузетнике и самозапослене Роме. Сви мапирани који су заинтересовани за проширење и унапређење пословања ући ће у
конкуренцију за програм подршке новом запошљавању Рома.
А.Б.

Најмлађа популација у
друштву које стари
Лоши услови живота, низак стандард и одсуство здравствене неге доводе до тога да Роми живе 10 до 15 година краће од
већинског становништва. То је, поред више стопе рађања, један
од разлога што су међу најмлађим становништвом, са просечном старошћу од 28,3 године, у односу на просек од 42,24 године. Посебно рањива категорија су ромске жене и деца, који
су, поред тешких животних услова, изложени и експлоатацији
и породичном насиљу. Стопа смртности ромске одојчади и деце
до пет година дупло је већа у односу на просек у Србији, иако
је смањена за 50% у последњих осам година. Известан помак
у интеграцији Рома је остварен у области образовања и здравства. Донекле је унапређен приступ здравству и повећан упис
ђака ромске националности у основне школе. Према подацима
власти изнетим у априлу 2013., проценат ромске деце која се
уписују у први разред основне школе порастао је за 25% током
последњих пет година, али ромски ђаци рано напуштају школу,
па са образовањем завршавају већ у 12. години.
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Самозапошљавање - СР „Инова“, Зрењанин

УПОРНОСТ И ПРАГМАТИЧНОСТ
Алексеј Илић је сопственим пословањем потврдио да је био у праву 2010. године, када
је као предузетник-почетник за регионални недељник изјавио: „Живимо у времену када
мислимо да можемо да зарађујемо виртуелно, преко интернета, али је материјална
производња срж, база једне земље. Битно је пронаћи пут и начин“.

„Интернет је неисцрпна ризница знања. Машине за производњу јесу важне, али су идеја, знање и рад највећи капитал. Они који немају пара, не треба да се обесхрабре. Време треба преточити у рад, и то истрајан рад. Важно је бити
упоран, развијати потенцијале и никада не одустајати“, каже
Алексеј Илић, власник фирме „Инова“ из Зрењанина, основане 2010. године уз финансијску подршку програма за самозапошљавање. Делатност ове фирме је израда декоративне
фасадне облоге, познате као декоративни камен.
Алексеј је имао свој локал у породичној кући, где је опремио радионицу, а субвенцију за самозапошљавање, у износу
од 160.000 динара, искористио је за набавку опреме. Сматра
да његови производи имају одличан квалитет, штавише, да
је познате произвођаче и надмашио. Квалитет декоративних
фасадних облога СР „Инова“ проистиче из знања и иновација
у технологији рада и маркетингу. Нарочито у маркетингу тражи нове могућности, ново тржиште, нове начине промоције.
Продаја „Инове“ тренутно је на нивоу којим је власник
задовољан. Алексеј је унапредио бизнис у различитим доменима. Сам је креирао одличан сајт (www.kamen-grad.net), на
коме производе промовише као: „Камен-град - бренд врхунске декоративне камене облоге и рустичне декоративне цигле. Многе фасаде луксузних резиденцијалних и пословних
објеката украшене су нашим каменом. Луксуз, гламур и моћ
је њихово друго име“.

Из постојеће производне палете почео је да продаје
калупе, а планира да уведе нови производ - боје шпатулате,
које такође спадају у декоративне фасадне облоге. Амбициозни планови подразумевају и да запосли нове људе.
Развој његовог бизниса потврдио је да је био у праву
2010. године, када је као предузетник-почетник за регионални недељник „Зрењанин“ изјавио: „Живимо у времену када
мислимо да можемо да зарађујемо виртуелно, преко интернета, али је материјална производња срж, база једне земље.
Битно је пронаћи пут и начин. Ја сам имао многа лутања.
Најпре сам, од 1996. до 2006. године, свој хоби - израду макета авиона, преточио у малу мануфактуру. Пласман је ишао
у иностранство преко интернета. У међувремену, услови су
се променили, па је било неопходно осмислити нову производњу. Почео сам да се бавим прерадом пластике. Повукао
сам се и из овог посла, али нисам одустајао, тражио сам
даље. Човек нема право да се преда. На крају, ево ме, попут
главног лика из популарне серије „Врућ ветар“, вратио сам
се свом старом позиву који спада у домен финог занатства и
има додирних тачака са производњом макета“, каже Алексеј.
Свима који планирају самозапошљавање поручује да су
важни упорност, мултидисциплинарна знања, прагматичност и оријентација на производе и услуге који су људима
потребни.
А.Штрбац

Продајна изложба радова особа са инвалидитетом

СТВАРАЛАШТВОМ ДО ПОСЛА
У организацији Филијале Косовска Митровица НСЗ и Народне технике, у холу Факултета техничких наука у Косовској Митровици одржана је продајна изложба радова особа
са инвалидитетом, након успешно завршеног пројекта јавног
рада, на којем је током 6 месеци било ангажовано 8 особа.
„Веома смо задовољни што након уложеног рада и времена као резулат можемо приказати радове који имају употребну вредност, а које су кроз креативне радионице направили
млади људи, спремни да се у свет рада укључе равноправно
као и остала незапослена лица. Изложба показује да су ОСИ
значајни чиниоци у друштву. Ми смо у обавези да им пружимо пажњу, време, дамо им простор да раде и стварају. Кроз
пројекат им је дата могућност да покажу своју креативност
и таленат. Желели смо да урадимо нешто што ће допринети
њиховом квалитетнијем животу, унапређењу социјализације,
осећају личног задовољства и достојанства. Послодавци би
требало да покажу виши степен друштвене одговорности,
иницијативу да у сарадњи са социјалним партнерима препознају могућности ангажовања ОСИ“, рекао је Аца Марковић,
директор Филијале Косовска Митровица НСЗ.
Бесплатна публикација о запошљавању

Александар Спирић је у име локалне самоуправе изразио захвалност НСЗ и извођачу пројекта, што су препознали потребу да се особама са инвалидитетом да шанса да се
укључе у све сфере друштвеног живота. У жељи да у оквиру
својих надлежности помогне лицима која су била укључена
у пројекат, општина је донела одлуку о финансирању ангажовања ових људи на одређено време. На овај начин пројекат
ће бити настављен, финансијски подржан од стране локалне
самоуправе.
Злата Радовановић је у име Канцеларије за Косово и Метохију Владе РС изразила захвалност извођачу пројекта и
НСЗ, указујући на чињеницу да Канцеларија подржава сваки
пројекат који омогућава функционисање заједнице на Косову и Метохији.
„Кроз изложбу промовишемо младе људе, који су
учешћем у пројекту показали способност, заинтересованост
да раде, велику одговорност, жељу да уче, стичу нова знања
и вештине“, рекла је Нада Вучић, секретар Народне технике.
Н.Миленковић
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„Самсунг“ обучава 75 незапослених Нишлија

ДИГИТАЛНА
АКАДЕМИЈА
Послодавци често траже раднике у области
ИТ, али искључиво са познавањем рада
у тачно одређеном програму, стручњаке
за одређене програме. Нишка филијала
НСЗ урадила је селекцију кандидата за
пет обука, трудећи се да изабере најбоље
и најпоузданије из млађе популације, који
су затим упућени на даље прелиминарно
тестирање у „ИТ центар“

К

омпанија „Самсунг“ је у сарадњи са Националном
службом за запошљавање покренула пројекат „Дигитална академија“, у оквиру којег седамдесет и пет
незапослених Нишлија похађа обуке из области информационих технологија. Школа „ИТ центар“ извођач је пет
обука за профиле веома тражене на тржишту рада: ПХП веб
програмер, андроид програмер, систем администратор, програмер „Виндоус“ апликација и дизајнер видео-игара.
Пројекат „Дигитална академија“ резултат је Споразума
о сарадњи који је компанија „Самсунг“ потписала са Министарством рада, у циљу развоја компетентности незапослених
лица са евиденције НЗС и повећања броја запослених у Србији. Тренинзи су осмишљени тако да покрију области које су
актуелне у свету и у Србији, а уједно су укључене у државну
стратегију развоја информационог друштва.

„Пројекат смо покренули како бисмо незапосленим
лицима омогућили да стекну нове вештине и знања из области информационих технологија, које представљају једну
од најбрже растућих индустрија у свету. Кроз партнерство са
државним институцијама, али и својим знањем и стручношћу, трудимо се да пружимо подршку локалној заједници у
којој послујемо, како бисмо заједно створили повољније услове за рад и запошљавање. Трудили смо се да што већем броју
људи омогућимо нове перспективе у будућности и покажемо
им да само кроз стално напредовање и унапређивање својих
професионалних вештина могу доћи до посла. Обуке ће полазницима донети неопходна ИТ знања, вештине и добру
основу за самосталан рад или лакше запослење“, рекао је
Милан Вујовић, директор маркетинга у компанији „Самсунг
електроникс“ (Electronics) за Адриатик регију.

Интернационална сертификација
Школа рачунара „ИТ центар“ из Ниша прва је пословна едукативна установа у Југоисточној Србији из области информационих технологија и једини је „Мајкрософт“ (Microsoft), „Циско“ (Cisco), „Тефл“ (Toefl)
и ECDL партнер, али и „Prometric“ и „Pearson VUE“ партнер за интернационалну сертификацију. Својим полазницима омогућава најсавременију ИТ обуку и сертификацију у одговарајућој области. У овој школи
истичу како је свеједно да ли ће се неко сертификовати у ИТ центру у
Нишу, Лондону или било ком другом граду у свету где постоји „Pearson
VUE“ тест-центар.
„Имамо дугогодишњу добру сарадњу са Службом запошљавања
на едукацији незапослених лица, али и незапослених особа са инвалидитетом. За ову групу кандидата спровели смо тестирање претходног
знања, на коме су показали и колики таленат поседују. Сада их обучавамо за три тренутно најтраженија програмска језика. ПХП је инсталиран на преко 19 милиона сервера у свету и бесплатан је
програм који може да се скине са интернета. Андроид програмирање за смарт телефоне, телевизоре и таблет рачунаре једна је од
главних платформи за развој тих уређаја, а будуће програмере до краја обуке чека конкретан пројекат израде једне такве апликације.
Такође, Microsoft C+ програмирање тренутно је најплаћенији ИТ посао у свету. Обука за мрежног систем инжењера односи се на администрирање и одржавање рачунара, али и мрежа за било коју фирму са 5 до 500 рачунара. Учење 3D графичког програма за развој
видео-игара подразумева дизајнерски део овога посла и такође је веома тражено занимање“, рекао је за „Послове“ Милан Јевтовић,
координатор обука у „ИТ центру“.
Он је објаснио и да се сви полазници прате током обука, а да се њихово ангажовање и напредовање бодује на сваких 25 часова,
како не би радили кампањски. Извештаје о напредовању кандидата школа шаље компанији „Самсунг“ сваке недеље. Сви полазници
који на крају положе завршни тест добиће диплому од „Самсунга“ да су одслушали обуку, а како Јевтовић каже, њихова су очекивања
да ће обука успети да мотивише полазнике да иду даље и наставе са усавршавањем.
„Већ имамо и резултате. Један од кандидата се запослио у току обуке као систем администратор у високообразованој установи
овде у Нишу, а још један наш полазник је ушао у преговоре око посла са приватном фирмом која ради за стране клијенте. Како се договорио, одмах након обуке биће примљен код њих на пробни рад“, додао је Јевтовић.
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Након обуке у Нишу, овај пројекат, који је уједно и програм доквалификације и преквалификације за вештине које
су тражене на тржишту рада, биће од априла настављен у
Новом Саду и Београду, такође за по још 75 незапослених.
Како објашњава Мирка Петровић, начелница Одељења
за посредовање у запошљавању, Филијала Ниш НСЗ сваке
године предлаже сет одређених обука за незапослене на
тржишту рада. По њеним речима, послодавци често траже
раднике у области ИТ, али искључиво са познавањем рада
у тачно одређеном програму, стручњаке за одређене програме. Нишка филијала радила је селекцију кандидата за 5
наведених обука, трудећи се да изабере најбоље и најпоузданије из млађе популације, који су затим упућени на даље
прелиминарно тестирање у „ИТ центар“.

„Покушавамо да већи део планираних обука буду специјалистичке из области ИТ технологија. Нажалост, на таквим обукама никада нисмо имали више од тридесетак полазника, а то је обично недовољан број за потребе тржишта.
Зато су обуке у организацији компаније ‚Самсунг‘ добра
прилика да једну већу групу људи, превасходно инжењере
различитих усмерења, оспособимо за послове који су веома
тражени од стране послодаваца. Ово су обуке за занимања
будућности, па се надамо да ће полазници по завршетку
врло брзо успети да се запосле. Циљ нам је био да одаберемо
Бесплатна публикација о запошљавању

људе којима треба мање надоградње знања и вештина како
би се што пре специјализовали, а самим тим и брже дошли до
посла. Са оваквим знањима људи се запошљавају и без нашег
посредовања, јер је ово информатичко време, у коме се посао
за такве стручњаке лако налази преко интернета. Селектовали смо готово три пута више кандидата, а ‚ИТ центар‘ је након
тестирања изабрао најбоље“, објаснила је Мирка Петровић, из
Филијале Ниш НСЗ.
Н.Новаковић

Наставник млађи од ђака
Михајло Ђокић, двадесетједногодишњи стручњак за 3D
графику и предавач на обуци, ради за „ИТ центар“ и једну америчку компанију која прави игрице. Завршио је професионалне
курсеве за 3D Маја и Гејминг програмирање, а при крају је и
студија на Високој техничкој школи у Нишу.
„Програм јесте тежак, али полазници фино напредују, лепо
уче и разумеју доста. Углавном су се већ бавили или имају увид
у неке 3D програме. И тимски врло добро раде, међусобно се допуњују и испомажу. Ми их оцењујемо и за индивидуални и за
тимски рад. До краја обуке има још доста да се ради, али ће бити
интересантније, за разлику од почетка који је увек монотон, јер
се уче техничке ствари програма. Оваква обука је одличан увод
у свет 3D графике, а полазници увек могу знање да наставе да
надограђују. Евидентно је да се њима курс свиђа и да желе да
напредују, јер су таква занимања у великој експанзији и потребна су свакој фирми која се бави игрицама, рекламом и сличним
пословима“, рекао је Ђокић.
Један од његових ученика, тридесетогодишњи Славиша
Милошевић, дипломирани је графички дизајнер. У последњих
пет година радио је у струци, али само повремено, као фриленсер.
„У почетку ми је било мало чудно, док се нисам навикао на
3D моделовање. И код куће вежбам ово што научимо у школи.
Касније ћу видети да ли да идем даље, на још неки 3D програм,
а вероватно ћу уплатити и додатне часове“, каже Славиша.
Јелена Драгишић, дипл. инжењер архитектуре, има 35 година и повремено је радила ван струке, али и пројектовање и
уређење ентеријера продавница. Сада је без посла већ око годину и по дана. Јелена каже да је радила у сличним програмима,
па јој је лакше да прати предавања и нада се да ће добро савладати обуку. Активно тражи посао и у струци и ван ње, а након
обуке нада се лакшем и бржем запошљавању у струци.
Двадесетшестогодишњи Ђорђе Илић, по занимању дипломирани графички дизајнер, није радио у струци, али се графичким дизајном бави већ 5 година:
„Програм који сада учимо изузетно је комплексан, можда
чак 5 пута тежи од свих 10 програма у којима сам до сада радио.
Међутим, предавач је одличан и све детаљно објашњава. Успео
сам да уговорим неке будуће послове, па је могуће да ћу ускоро
моћи и да уновчим ово што сам до сада научио. Ово знање је
применљиво у послу којим се бавим, а чека нас још више од пола
обуке. Задовољан сам што сам овде“, каже Илић.
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Нови Закон о заштити сезонских радника

ЗАШТИТА ОД
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ

Европски парламент изгласао је нова правила која би требало да боље штите сезонске
раднике из земаља изван ЕУ, око чега су се у Унији три и по године водили преговори.
Реч је о закону који први пут на нивоу ЕУ регулише положај сезонских радника, како би
се спречило њихово израбљивање, али и могућност да се привремени долазак претвори у
трајни останак

Ј

ефтина радна снага се тражи у Немачкој и стиже са
Истока. Али и у Пољској, Бугарској или Румунији се
траже још јефтинији радници из Украјине, Молдавије,
Грузије... Економисти говоре о процесу у којем сви
зарађују и имају корист. Стручњаци за тржиште рада
сматрају како ће се ова, како се стручно зове „циркуларна
миграција“ у Европи, још више ширити следећих година. Ту
је по среди потискивање и конкуренција различитих група
људи, коју многа предузећа користе како би смањила трошкове свог пословања. Синдикати страхују да је то тек све
сложенији ланац израбљивања и инсистирају на увођењу
минималне наднице, која би радницима омогућила живот
достојан човека. Није реч о некаквој европској минималној
надници, него о сатници која би била 60 посто од просечног
прихода у некој земљи Уније.

Европска унија већ деценијама покушава да истовремено подстакне конкуренцију у понуди услуга и заштити права радника. Резултатима се не може увек бити задовољан,
а посебно у секторима где се запошљава неквалификована
радна снага. Према проценама Европске комисије, у ЕУ годишње ради више од 100.000 сезонских радника из земаља
ван Уније и они дају значајан допринос европској економији.
Европски парламент је на пленарној седници у Стразбуру, 5.
фебруара, усвојио нови закон, којим се унапређују и штите
права ових радника, преноси Еурактив. Закон је подржало
498 посланика, 56 је било против, а 68 уздржано. Од представљања предлога закона, који је 2010. предложила Европска
комисија, протекле су три и по године које су обележили преговори са чланицама, врло уздржаним према том питању.
Известилац Европског парламента за тај закон, британски лабуриста Клод Морес (Claude Moraes), рекао је да се законом штите европске вредности, јер се изједначавају услови за рад сезонских радника са онима које уживају домаћи
радници.
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„Новим прописима желели смо да кажемо добрим
послодавцима који запошљавају сезонске раднике да наставе с том праксом, али смо поручили и лошим послодавцима
да морају да поштују минимум стандарда за заштиту сезонских радника“, рекао је Морис.
Европска комесарка за унутрашње послова Сесилија
Малмстрем (Cecilia Malmstroem), истакла је да су ЕУ потребни сезонски радници у областима попут пољопривреде и
туризма. Посланица француских социјалиста Силви Гијом
(Sylvie Guillaume), истиче да је циљ прописа да се стане на пут
експлоатацији „сличној ропству“ којој су изложени радници,
као што су протеклих година показали случајеви злоупотреба сезонских радника на пољима у Грчкој или италијанским
и шпанским воћњацима.
Нови прописи треба да омогуће сезонским радницима
који долазе ван ЕУ боље услове живота и рада, укључујући
одговарајући смештај и радно време. ЕУ жели да новим прописима стане на пут експлоатацији тих радника, али и спречи
да се њихов боравак продужи у сталан. Према новим прописима које још треба да формално потврди Савет ЕУ, сезонски
радници ће имати иста права као радници из земље чланице
у коју су дошли, у погледу минималних година за рад, плате, отпуштања радног времена, права на одмор, здравствене
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заштите и заштите на раду. Сезонски радници ће моћи да се
учлане у синдикате и да имају приступ социјалној заштити,
пензионом систему, обуци и другим јавним услугама.
При захтеву за улазак у ЕУ сезонски радници ће морати
да доставе и уговор о раду или обавезујућу понуду за посао
са подацима о плати и радном времену. На захтев посланика
укључен је захтев да се у понуди за посао или уговору пруже
докази да ће радник имати одговарајући смештај.
Такође, послодавац који раднику обезбеђује смештај
неће смети да одређује превелику кирију или да је директно
одбија од плате радника. Нови прописи ће поједноставити и
убрзати процедуре за боравак и рад сезонским радницима
који су већ радили у ЕУ. То би, како је саопштио Европски
парламент, могло да се уради убрзавањем административних процедура, означавањем таквих захтева за приоритетне
или издавањем више дозвола одједном.
С друге стране, чланицама је остављено право да
одређују колики ће број сезонских радника примати, тако
да ће моћи да контролишу миграције. Чланице ће, такође,
моћи да сезонским радницима ограниче максималну дужину боравка на између 5 и 9 месеци у периоду од 12 месеци.
Сезонски радници ће моћи да продуже уговор или промене
послодавца у том ограниченом периоду боравка. По усвајању

Стабилан раст трошкова рада у ЕУ
Трошкови рада по сату у Европској унији и еврозони порасли су у трећем тромесечју готово истим темпом као и у претходна три месеца, показују подаци Еуростата. У раздобљу од јула
до септембра трошкови рада по сату у Европској унији и еврозони порасли су један посто у односу на исто раздобље прошле
године. Уједно су ревидирали процене за друго тромесечје, с 0,9
на 1,1 посто за обе зоне.
Највећи скок трошкова рада по сату на годишњем ниво у
трећем тромесечју забележиле су Естонија, за 8,1 посто, Летонија, за 6,2 посто, и Литванија, за 5,9 посто. Највећи пад забележен је на Кипру, за 7,6 посто, са великим заостатком следи
Чешка, с падом од 2,9 посто.
На нивоу двадесетосмочлане ЕУ плате по сату порасле су
у трећем тромесечју готово истим темпом као и у претходном
тромесечју, за 1,2 посто, након 1,3 посто раста у раздобљу од
марта до јуна. И у еврозони је њихов раст био готово стабилан,
по стопи од 1,3 посто, у односу на 1,4 посто у претходном тромесечју.
Остали трошкови рада увећани су у ЕУ28 за 0,3 посто у односу на исто раздобље прошле године, након 0,5 посто раста у
претходна три месеца. У еврозони порасли су 0,4 посто, у односу
на 0,3 посто у претходном тромесечју. Међу појединим секторима у еврозони највише, за 1,6 посто, расли су укупни трошкови
рада по сату у индустрији. У грађевинском сектору смањени су
0,2 посто.
Индустрија је предњачила растом укупних трошкова рада
по сату и у ЕУ28, са стопом раста од 1,4 посто у односу на исто
раздобље прошле године. Грађевински сектор забележио је
исти постотни пад као и онај у еврозони.
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новог закона, чланице ће имати рок од две и по године за
усклађивање.
Поборници новог закона истакли су да ће строжа контрола и кажњавање у случају кршења прописа бити кључни
за спровођење нових прописа.
Прописима је предвиђено да послодавци који крше закон буду кажњени „ефикасним и одговарајућим казнама“ и
да надокнаде штету радницима. Такође, послодавци ће моћи
да се нађу у ситуацији да им се забрани запошљавање сезонских радника.
Запошљавање странаца у Србији уређено је Законом о
условима за заснивање радног односа са страним држављанима. Њиме је прописано да страни држављанин може
засновати радни однос ако има одобрење Министарства
унутрашњих послова - одељења за странце, за стално настањење, односно за привремени боравак и ако добије радну
дозволу од НСЗ.

Радну дозволу у Србији током прошле године добило
је скоро три хиљаде страних држављана, пишу „Новости“.
Највећи број радних дозвола издат је Русима, Кинезима, Турцима, Румунима, Босанцима, Немцима и Грцима. Међутим,
према проценама НСЗ, у Србији је радно ангажовано скоро
троструко више страних држављана од броја издатих радних
дозвола. Пореској управи су 852 страна држављанина прошле године предала захтеве за опорезивање прихода, јер су
за 12 месеци зарадили више од два милиона динара.
„Држављани Руске Федерације се најчешће запошљавају у НИС ‚Гаспрому‘, ‚Лукоилу‘ и другим компанијама и
банкама које су основали у Србији. Углавном раде на менаџерским и управљачким местима у оквиру својих компанија. Држављани Кине раде у трговинама и ресторанима са
традиционалном кухињом, држављани Турске су били ангажовани у великом броју на изградњи Амбасаде САД у Београду, али и као руководиоци и менаџери представништава
одређених правних субјеката у Србији. Грађани Румуније
најчешће раде у пограничном делу као земљорадници и рудари, а на истим пословима су ангажовани и босански држављани“, објашњава Бошко Латковић, начелник Одељења
за спровођење међудржавних споразума и накнада у Националној служби за запошљавање.
Када су у питању држављани земаља чланица ЕУ, највише радних дозвола се изда држављанима СР Немачке, Италије, Аустрије и Грчке.
„Они раде као менаџери у представништвима у оквиру
својих компанија у Србији, као инжењери у фабрикама које
су овде отворили, као и на руководећим пословима у банкама“, каже Латковић.
А.Б.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

