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ШАНСА ЗА ЦЕО
РЕГИОН

Потписана Београдска декларација о развоју социјалног
предузетништва која треба да допринесе препознавању
значаја тог сектора за економски и социјални развој и
пружи смернице за његово унапређење у региону

Приоритет нове Владе Србије

НАСТАВАК РЕФОРМИ

Економски стручњаци, синдикати и послодавци
сматрају да ће за нову владу спровођење реформи реструктурирање државних предузећа, реформа тржишта
рада и пензионог система, као и унапређење пословног
амбијента, бити кључно

Европски монитор упражњених
радних места

НАЈВИШЕ ПОСЛА НА
СЕВЕРУ ЕВРОПЕ
Раст запошљавања забележен је у мање од половине
чланица ЕУ, при чему је осетан раст регистрован у седам
земаља, махом нових чланица, док је знатан пад забележен у
девет земаља, углавном старијих чланица Уније
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Овогодишњи Форум социјалних иновација кроз
три панел дискусије покушао је да одговори на нека од
кључних питања: Да ли је социјално предузетништво
решење за социјалне и економске проблеме са којима се
суочава регион Западног Балкана и Турске и шта је потребно урадити да би се створили бољи услови за развој
социјалног предузетништва? Колико су социјална предузећа конкурентна на слободном тржишту и који вид
подршке им је потребан како би постала конкурентнија?
На које све начине пословни сектор може да подржи и
подстакне развој социјалних предузећа?
Констатовано је да се земље региона суочавају са
сличним проблемима у том сектору: од неразумевања
концепата и неразликовања сектора, преко неадекватних прописа и застоја у доношењу закона, до проблема
у финансирању и институционалној подршци. На скупу
је изнет и податак да је у ЕУ 4,5% радно активног становништва запослено у социјалној економији, која доприноси са 10% европском бруто домаћем производу,
док је у Србији у том сектору запослено 1,1% људи.
Приоритети у раду нове владе, за коју се очекује да
ће бити брзо формирана, требало би да буду наставак
реформи, ребаланс буџета и фискална консолидација,
доношење реформских закона, те унапређење пословног амбијента за привлачење инвестиција, оцењују за
‚‘Танјуг‘‘ водећи домаћи економски стручњаци. Истовремено, представници синдиката и послодаваца у изјавама националној новинској агенцији слажу се у оцени да
је неопходно што пре изменити кључне законе, пре свега
Закон о раду, као и да Српска напредна странка има историјску шансу да промени систем набоље.
Могућности за запошљавање на северу Европске
уније осетно су веће него на југу, показао је нови Европски монитор упражњених радних места, који је поново
упозорио и на велику незапосленост младих. С једне
стране, земљама попут Аустрије, Данске, Шведске, Естоније и Летоније недостаје радна снага, док је у Грчкој,
Словачкој и Шпанији конкуренција за слободна радна
места све оштрија. На почетку 2014. године, према подацима са портала ЕУРЕС, у ЕУ је било више од два милиона упражњених радних места.
Монитор је потврдио стагнацију тражње радне снаге у ЕУ у другом кварталу 2013. године, искључујући
мали раст броја слободних радних места у јавном сектору. Тражња радника пала је у другом кварталу за 4%,
што је већи пад него у првом тромесечју 2013.
Редакција
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Пољопривредни кредити

ЗА РАЗЛИЧИТЕ НАМЕНЕ
Право на кредитну подршку остварују физичка лица - носиоци комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, предузетници, правна лица и микро и мала правна лица

Министарство пољопривреде донело је средином марта
Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредним газдинствима, према којем
ће се кредити са роком отплате до три године одобравати у
динарима, без валутне клаузуле. То се односи на кредите са
роком отплате од једне до три године и са грејс периодом
до годину дана, који је обухваћен периодом отплате, а укупан износ кредита за физичка лица, предузетнике и правна
лица је до 5.000.000 динара, а за земљорадничке задруге до
15.000.000 динара.
Каматна стопа је четири одсто на годишњем нивоу за
кредите у сточарству и шест одсто за кредите пласиране у
развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства,
цвећарства и за улагања у пољопривредну механизацију и
опрему.
Право на кредитну подршку остварују физичка лица
- носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке
задруге са најмање 10 чланова које су уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава) и микро и мала правна лица.
Намена кредита за развој сточарства обухвата набавку квалитетних приплодних јуница, квалитетних приплодних крава старости до пет година, телади и јунади за тов телесне

них пилића за тов, ројева пчела стандардно формираних на
пет рамова и пчелиње матице са или без кошница и рибље
млађи за тов.
Намена кредита за развој ратарства обухвата набавку семена и садног материјала за ратарство, воћарство, виноградарство, повртарсто и цвећарство, свих врста минералних ђубрива и свих врста средстава за заштиту биља.
Поред тога, пољопривредни кредити ће се одобравати
за куповину механизације и опреме за производњу житари-

Трећина кредита за наводњавање
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драган Гламочић, изјавио је да ће трећина
средстава кредита Уједињених Арапских Емирата, од 100
милиона долара, бити искоришћена ове године, и то за наводњавање 25.000 хектара, а да ће остатак средстава бити
повлачен сукцесивно, како се пројекти буду реализовали.
„Трећину средстава од тог зајма за наводњавање употребићемо ове године, а остатак средстава повлачићемо
сукцесивно. Сваке године гледаћемо да утрошимо по
трећину намењених средстава, али ако будемо могли да
их утрошимо раније, раније ћемо и повући траншу кредита“, рекао је министар Гламочић.
„Пројекти за наводњавање су спремни“, изјавио је министар и додао да од укупно 14 пројеката, 11 може одмах
да почне са реализацијом, јер имају грађевинску дозволу.
У Војводини ће бити реализовано 11 пројеката, а три на
територији централне Србије. „Планирамо да током ове
године покријемо наводњавањем 25.000 хектара површине захваљујући тим пројектима, а пропорције су једнаке
како за територију централне Србије тако и Војводине“, рекао је Гламочић.
масе до 300 кг, квалитетних приплодних грла у овчарству и
козарству, јагњад за тов масе до 20 кг, јарад за тов телесне
масе до 15 кг.
Кредити ће се одобравати и за набавку квалитетних
приплодних грла у свињарству, прасади за тов телесне масе
до 25 кг, квалитетних родитељских јата живине, једноднев-

ца, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља,
за набавку трактора и тракторске кабине, механизације за
предсетвену обраду земљишта, за сетву, механизације за
заштиту, опреме за чување, прераду, односно паковање, као
и за набавку тракторске приколице, комбајна и адаптера за
комбајне и берача за кукуруз.
Набавка механизације и опреме за производњу воћа,
поврћа и украсног биља односи се на специјализоване тракторе за воћарску и виноградарску производњу, механизацију
за сетву и садњу повртарског биља и цвећа, опрему за заштиту воћа, поврћа и зачинског биља, за бербу воћа, поврћа и
украсног биља, итд. Кредити су намењени и за набавку опреме за сушаре за житарице, уљарице, поврће, воће и лековито биље, механизације и опреме за наводњавање. Такође,
одобраваће се и за набавку механизације и опреме за сточарску производњу, припрему кабасте сточне хране, опреме за
мужу, хлађење и чување млека, опреме за системе за аутоматско напајање и исхрану стоке, механизације и опреме за
манипулацију стајњаком и осоком, итд.
По објављивању правилника у „Службеном гласнику“,
очекује се потписивање уговора са пословним банкама и
осигуравајућим друштвима, након чега ће бити позната процедура за одобрење кредита, као и банке које ће их одобравати, наводи се у саопштењу Министарства пољопривреде.
В.П.

Брига о особама са посебним потребама

СВИ ИМАМО ИСТА ПРАВА
Инвалидност је сложен друштвени феномен који практично задире у све области
савременог живота и изискује мултисекторски приступ и сарадњу различитих органа
власти, локалних самоуправа, цивилног сектора и самих особа са инвалидитетом и
њихових организација

З

аштита особа са инвалидитетом је један од најосетљивијих и најспецифичнијих елемената друштвено-развојне, економске и пре свега социјалне политике
уoпште. Данас се положај особа са инвалидитетом
мора посматрати пре свега као питање људских права. Инвалидност је сложен друштвени феномен који практично задире у све области савременог живота и изискује мултисекторски приступ и сарадњу различитих органа власти, локалних
самоуправа, цивилног сектора и самих особа са инвалидитетом и њихових организација. Нагласак се ставља на гаранто-

укључење корисника Центра у неку врсту производње или
заната“, наводи Душко Радишић, помоћник градоначелника.
Државна секретарка др Невенка Михајловић оценила
је ову посету као подршку конкретним активностима које је
покренула Основна и средња школа „9. мај“, у корелацији са
локалном самоуправом.
„Сматрам да су ово јако добри примери конкретне праксе инклузије, за коју се не треба само декларативно залагати, већ омогућити услове у којима ће корисници различитих
старосних категорија и различитог степена оштећења имати
адекватно дневно збрињавање и васпитно-образовни рад,
могућност медицинске рехабилитације, друштвеног и радног ангажовања. Тиме корист стичу и локална заједница и
Република и министарство које то подржава, а пре свега,
највећа корист и највећи значај је за саме кориснике - децу
и њихове родитеље, јер у свему овоме се мора препознати
значај очувања вредности саме породице и ширења свести о
томе да сви ми имамо исте потребе за нормалним животом,
само је могућност задовољавања тих потреба различита“, истакла је државна секретарка др Невенка Михајловић и додала да је управо на људима из опште популације, укључујући
и ресорно министарство, да допринесу да овај дневни боравак што пре заживи и да користи од тога имају и деца и родитељи и комплетна локална самоуправа.

Дом за децу и омладину са аутизмом у Шапцу

вање равноправности особа са инвалидитетом, на недискриминацију и њихово пуно учешће у друштву. Зато је сарадња
државе са локалним самоуправама изузетно важна.

Дневни центар у Зрењанину
Државна секретарка Министарства рада, запошљавања
и социјалне политике, др Невенка Михајловић, најавила је у
Зрењанину скори почетак рада Дневног центра за боравак
особа са посебним потребама. Она је с представницима локалне самоуправе и Основне и средње школе „9. мај“ посетила ту школу и обишла објекат у градском власништву, у
насељу Зелено поље, у улици Милентија Поповића, који ће,
након адаптације, бити у поменутој функцији и обезбедити
дневни смештај за око 30 лица ометених у развоју која завршавају школовање у „9. мају“. Као рок за привођење објекта
намени наведен је крај априла.
„Град ће обезбедити одређена финансијска средства за
адаптацију објекта, о тачним износима још увек не можемо говорити. ЈКП „Градска топлана“ ће обезбедити грејање,
а жељу да помогну су изразили и поједини предузетници. Површина плаца од преко једног хектара омогућиће и
увођење додатних садржаја за кориснике Дневног центра, па
је у плану сређивање околног простора и постављање пластеника, игралишта, а можда и још неког објекта за друге активности и праву могућност за инклузију, односно активно
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Државна секретарка Бранкица Јанковић је 12. марта
отворила и Дом за децу и омладину са аутизмом у Шапцу.
Новоизграђени Дом је организациона јединица Центра за социјални рад Шабац и располаже капацитетом од 40 места за
кориснике, у које спадају деца са аутизмом, а у оквиру дома
се налази и дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју, који располаже капацитетом од 30 места. Изградња домског смештаја за децу и омладину са аутизмом
једним делом је финансирана из средстава Националног инвестиционог плана, а другим делом средствима из редовног
буџета Републике Србије.
По неким проценама, у Европи живи око пет милиона
људи са аутизмом, или око 0,6 одсто укупне популације.
Према подацима Светске здравствене организације, на свако
150. рођено дете - једно је са аутизмом. Прецизни подаци у
Србији о броју особа са аутизмом не постоје, зато што не постоји јединствена база података која би повезивала све референтне здравствене установе за дијагностику аутизма.
По подацима Републичког удружења за помоћ особама
са аутизмом, у Србији живи око 3.000 особа са аутизмом, а
у Београду око 800. Државна секретарка Бранкица Јанковић је изјавила да отварањем овог дневног боравка за децу
са сметњама у развоју, Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике наставља са активностима на стварању
одрживих услова за живот у заједници и превенцији институционализације деце. Она је нагласила да унапређење положаја и инклузија у заједницу деце и одраслих са аутизмом
и уопште деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом, треба да се решава системским мерама, па је један
од циљева овог министарства унапређивање међуресорне
сарадње, и то посебно система здравства и образовања у процесу инклузије ових особа у заједницу.
В.П.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Приоритети нове Владе Србије

НАСТАВАК
РЕФОРМИ

Економски стручњаци, синдикати и
послодавци сматрају да ће за нову владу
спровођење реформи бити кључно реструктурирање државних предузећа,
реформа тржишта рада и пензионог система,
унапређење пословног амбијента

П

риоритети у раду нове владе, за коју се очекује да ће
бити брзо формирана, требало би да буду наставак
реформи, ребаланс буџета и фискална консолидација, доношење реформских закона, те унапређење
пословног амбијента за привлачење инвестиција, оцењују за
„Танјуг“ водећи домаћи економски стручњаци. Истовремено,
представници синдиката и послодаваца у изјавама националној новинској агенцији слажу се у оцени да је неопходно
што пре изменити кључне законе, пре свега Закон о раду, као
и да Српска напредна странка има историјску шансу да промени систем набоље.
Председник Савеза економиста Србије, Александар Влаховић, сматра да ће за нову владу бити кључно спровођење
реформи - реструктурирање државних предузећа, реформа
тржишта рада и пензионог система, као и унапређење пословног амбијента.
„Очекујем да ће нова влада бити формирана брзо, током
априла. Веома је важно да та влада има врло јасан економски програм реформи, што је била и једна од главних тема у
предизборној кампањи“, рекао је Влаховић и додао да ће врло
брзо морати да се приступи ребалансу буџета, којим ће бити
остварене уштеде од најмање 300 милиона евра.
Економиста Горан Николић истиче да ће нова влада
ускоро морати да усвоји нову средњорочну фискалну стратегију, која ће подразумевати јачу фискалну консолидацију,
односно „стезање каиша“. Он је, такође, изразио очекивање
да ће нова влада врло брзо, већ почетком маја, усвојити ребаланс буџета, који би требало да буде скројен према реалним
приливима.
За економисту Драгана Ђуричина приоритет у раду
нове владе би требало да буде осмишљавање и имплементација радикалних економских реформи. Први корак на том
путу треба да буде завршетак приватизације 155 предузећа
у реструктурирању до јуна, а потом реформе државне администрације и државних предузећа.
Ђуричин се заложио за формирање Савета за индустријске политике, који би имао задатак да контролише активности владе на остваривању политике одрживог економског
развоја, насупрот Фискалном савету, који се бави мерама
штедње.
Генерални секретар Удружења банака Србије, Верољуб
Дугалић, сматра да је приоритет будуће Владе Србије привлачење што више страних инвестиција, попут пројекта
„Београд на води“, јер то значи запошљавање великог броја
људи, ангажовање наших грађевинских и других компанија,
подизање обима друштвеног производа и стандарда грађана, као и уредније и боље пуњење буџета.
Према мишљењу директора Уније послодаваца Србије,
Драгољуба Рајића, нова влада би морала да буде формирана
што пре, како би се одмах кренуло у решавање нагомиланих
проблема у привреди и започеле реформе. Он је рекао да је
најважније да се што пре усвоје измене закона о приватизацији, стечају и изградњи, али и постигне консензус о спорБесплатна публикација о запошљавању

ним одредбама новог закона о раду, истичући да СНС има
„историјску шансу да преокрене ствари у Србији“.
Економиста Милојко Арсић мишљења је да нова влада
мора прво да уради ребаланс буџета, уз значајно смањење
високог фискалног дефицита, затим да спроведе радикалну
реформу привредног система, јавног сектора, пензионог система и да донесе стимулативне мере за привреду.
Економиста Миладин Ковачевић оцењује да за оживљавање привреде не помажу изоловане, већ симултане мере
и да нова влада, како каже, мора најпре да уради ребаланс
буџета, да се прилагоди реалним приходима, започне реструктурирање 153 државна предузећа и спроведе системске
реформе.
В.П.

Лакше до Закона о раду
„Преговори о Закону о раду и
другим законима ће због општег
амбијента бити и даље врло тешки, али оваква победа СНС значи
да је и одговорност на тој партији,
што ће нам омогућити да лакше
дођемо до договора и заједничког
решења“, оценио је председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић, потврдивши у изјави за „Танјуг“ да после одласка
претходног министра привреде нису имали проблеме са
преговорима и да су обавили један део разговора око закона и припремили се за новог министра, како би се у релативно кртаком периоду договорили око решења.
„Очекујем да ћемо наћи заједничко решење, које ће
бар приближно бити прихватљиво за све социјалне партнере, а сигуран сам да ћемо имати подршку новог премијера“, казао је Орбовић.
„Социјални дијалог убудуће је непходно водити кроз
Социјално-економски савет, јер реформе неће моћи да
функционишу, нити ће имати правни смисао, ако не буду
ишле преко тог тела“, рекао је Орбовић, изразивши очекивање да ће нова влада омогућити његово функционисање,
што ће великим делом зависити од министра рада.
„Очито је да се морамо окренути према привреди, јер
ако се не буде ишло у том правцу и ако не будемо имали
инвестиције, тешко ће бити било шта урадити. Хтео бих да
истакнем да су нам важне, пре свега, домаће инвестиције,
јер треба да покренемо сопствене ресурсе“, сматра он.
Председник СССС је оценио да би за кратко време могао да се покаже помак ка бољитку, ако дође до покретања
предузећа у процесу реструктурирања и отварања нових
радних места, а у том смислу добродошла су улагања из
свих земаља.
„Очекујемо врло тежак период. Избори су показали да
су грађани дали поверење једој политичкој партији, управо да би извршила одређене промене и реформе које су
неопходне, да би привреда почела да функционише, а та
партија је дала допринос и борби против корупције и криминала, што ће такође позитивно утицати на привреду“,
закључио је Орбовић.
26.03.2014. | Број 562 |
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Први регионални Форум социјалних иновација у Београду

ШАНСА ЗА ЦЕО РЕГИОН
Представници више невладиних организација Западног Балкана и Турске потписали су
Београдску декларацију о развоју социјалног предузетништва, која треба да допринесе
препознавању значаја тог сектора за економски и социјални развој и пружи смернице за
његово унапређење у региону

П

рви регионални Форум социјалних иновација, који
се бавио темом развоја социјалног предузетништва
у региону, одржан је 14. марта, у Културном центру
„Рекс“. Организатори овог догађаја били су Смарт колектив и Коалиција за развој социјалног предузетништва, у
партнерству са Тимом за социјално укључивање и смањење
сиромаштва Владе Републике Србије, Бритиш каунсилом
(British Council), Форумом пословних лидера Србије и студентском организацијом „Ајсек“ (AIESEC), уз подршку ЕУ
ТАЦСО (Technical Assistance for Civil Society Organizations) Србија, УСАИД-а и Института за одрживе заједнице.
Овогодишњи Форум социјалних иновација кроз три панел дискусије покушао је да одговори на нека од кључних
питања: Да ли је социјално предузетништво решење за социјалне и економске проблеме са којима се суочава регион
Западног Балкана и Турске и шта је потребно урадити да би
се створили бољи услови за развој социјалног предузетништва? Колико су социјална предузећа конкурентна на слободном тржишту и који вид подршке им је потребан како би
постала конкурентнија? На које све начине пословни сектор
може да подржи и подстакне развој социјалних предузећа?
Констатовано је да се земље региона суочавају са сличним проблемима у том сектору: од неразумевања концепата и неразликовања сектора, преко неадекватних прописа
и застоја у доношењу закона, до проблема у финансирању и
институционалној подршци. На скупу је изнет и податак да

Узгајање јагода обезбедило сталне приходе
породицама на југу Србије
Општину Босилеград, која се налази на самом
југу Србије, последњих деценија највише карактерише смањење броја становника, незапосленост, сиромаштво и недовољни привредни раст. Више од половине пољопривредног земљишта у Босилеграду се не
обрађује, а чак половина радно способног становништва је незапослена и спада у социјално угрожене категорије.
Удружење „Оптимист“, организација грађанског
друштва из Босилеграда, фокусирана на подизање
свести грађана о неопходности преузимања активне
улоге у развоју локалних заједница, решила је да помогне својим комшијама које су у тешкој материјалној
ситуацији, обезбеђујући им земљу и пластенике, али
и оспособљавајући их да сами могу да се баве производњом и продајом јагода.
Овај пројекат, који је омогућен кроз програм „Социјално предузеће“ Траг фондације, у оквиру пројекта
„Грађанско друштво за будућност“ Америчке агенције
за међународни развој (УСАИД), а који спроводи Институт за одрживе заједнице (ИСЦ), обезбедио је стабилан
приход за 10 породица у Босилеграду.
Након детаљне припремне фазе и пажљивог
гајења, породице су успеле да имају четири успешне
бербе јагода, а четири међу њима су изградиле по још
један пластеник од прихода од продаје. Продајом јагода породице су просечно зарадиле више од 500 евра.
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је у ЕУ 4,5% радно активног становништва запослено у социјалној економији, која доприноси са 10% европском бруто
домаћем производу, док је у Србији у том сектору запослено
1,1% људи.
На Форуму је представљена Београдска декларација о
развоју социјалног предузетништва региона Западног Балкана и Турске, која је базирана на принципима Стразбуршке
декларације, креирана с циљем да се доносиоцима одлука
у ЕУ, али и у земљама Западног Балкана и Турске, укаже на
кораке које је неопходно предузети за развој социјалне еко-

номије као релевантног модела за социјално одржив развој
читавог региона. Декларација треба да допринесе препознавању значаја тог сектора за економски и социјални развој и
пружи смернице за његово унапређење у региону. Потписивањем на форуму у Београду Декларација је и званично
представљена, два месеца након доношења Декларације о
социјалном предузетништву у ЕУ.
Декларацију су потписали представници цивилног
сектора из Албаније, БиХ, Македоније, Црне Горе, Србије и
Турске. Званичној презентацији Београдске декларације
претходио је процес прикупљања подршке у свим земљама
региона, а иницијатива је већ наишла на подршку и одобравање више од 40 организација, као и релевантних институција ЕУ. Важност ове иницијативе препознала је канцеларија
ЕУ TAЦСО (Technical Assistance for Civil Society Organizations),
која је омогућила окупљање водећих организација у области
социјалног предузетништва у региону.
Представљајући Декларацију у име Коалиције за развој
социјалног предузетништва и регионалних партнера, Владимир Радојичић, из организације „Траг“, рекао је да је мотив за
доношење тог документа била жеља да се поправи реалност
са којом се суочавају грађани земаља региона, а која је оптерећена озбиљним економским и социјалним проблемима,
попут сиромаштва, неједнакости и незапослености.
„Ми дубоко верујемо да је нашем региону потребан нови
модел економског и друштвеног развоја који ће бити правичнији, инклузивнији и одрживији, а развој социјалне економије треба да представља мотор изградње таквог друштва“,
рекао је Радојичић и додао да је међу кључним принципима
документа потреба да ЕУ, земље Западног Балкана и Турска
у својим јавним политикама озваниче опредељење за развој социјалног предузетништва. Као други принцип навео је
партнерство јавних институција са цивилним и пословним
сектором и сектором социјалног предузетништва на развоју
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

социјалне економије. Према његовим речима, трећи принцип Декларације је раст социјалних предузећа који институције треба да подрже помажући социјалним предузећима у
изградњи капацитета и кроз сарадњу.
У Декларацији је изнет став да је неопходно да ЕУ пружи финансијску подршку развоју социјалних предузећа,
посебно у оквиру претприступних фондова. Иако се регион
лако удружио око теме социјалног предузетништва, углавном влада неразумевање тог концепта, што делом проистиче и због самог термина „социјални“. Више учесника дебате
је оценило да би погоднији био термин „друштвено предузетништво“, јер се погрешно мисли да је тај сектор намењен
решавању само проблема социјално угрожених особа, а не
друштва уопште. Да би социјално предузетништво било одрживо, мора да се заснива на потреби, односно без насилне
интервенције и наметања, као и да се у многим земљама региона не прави разлика у односу на невладине организације,
констатовано је на скупу.
На скупу је речено да се у већини земаља региона ради
на законима о социјалном предузетништву, али да је у некима тај процес у застоју или прекинут. Указано је да треба
пазити шта се жели, односно да област треба регулисати, али
избећи превелико мешање државе.
Менаџер Тима за социјално укључивање и смањење
сиромаштва у Влади Србије, Жарко Шундерић, закључио је
да у земљама региона у сектору социјалног предузетништва
недостаје стручно знање, због чега је битан развој сарадње и
размене информација.
Маја Бобић, генерална секретарка Европског покрета,
која и председава Коалицијом за развој социјалног предузетништва у Србији, рекла је да је у ЕУ запослено 11 милиона
људи или 4,5% радно активног становништва у социјалној
економији, која доприноси са 10% европском бруто домаћем
производу. Бобићева је рекла је и да је свако четврто предузеће у ЕУ, а у три чланице - Белгији, Француској и Финској, и
свако треће предузеће - социјално предузеће.
„У вишегодишњем буџету ЕУ за период 2014-2020. године издвојено је 815 милиона евра за запошљавање и социјалне иновације, од чега је 171 милион намењен социјалним предузећима. Та средства ће моћи да се користе кроз

програме микрофинансирања, микрокредитирања и обуке.
На другој страни, у Србији је само 1,1% грађана запослено у
сектору социјалног предузетништва‘‘, каже Бобић и додаје да
у Србији сада постоји око 1.300 социјалних предузећа, као и
да је у току ново мапирање тих организација. Према њеним
речима, у Србији недостаје финансијска и институционална
подршка сектору, која се своди на сарадњу са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, док је нацрт
закона који је представила претходна влада критикован, јер
је, између осталог, предвиђао велику интервенцију државе у
дистрибуцији профита.
Бесплатна публикација о запошљавању

Извршни директор Центра за институционални развој,
Зоран Стојковски, рекао је да у Македонији делује око 100 социјалних предузећа, од којих нека по моделу још из времена
СФРЈ, као и да је у току доношење закона о социјалном предузетништву. Стојковски је рекао да се у изради закона наишло
на врло добар пријем и разумевање у надлежном министарству, али је изразио бојазан да би закон током усвајања могао
бити измењен.

Представник Форума грађанских иницијатива, Сефе
Говори, рекао је да је социјално предузетништво сасвим нов
концепт на Косову, да има понека таква организација, али да
донатори сматрају да има потенцијала за развој тог сектора.
Џенан Шарић, представник Фондације „Мозаик“, оценио
је да је законски оквир у БиХ подстицајан, јер даје организацијама из непрофитног сектора могућност да формирају
друштвена, односно социјална предузећа, а као ограничавајући фактор је издвојио недоречену фискалну политику.
Анто Јанковић, представник Фондације за активно
грађанство, истакао је да је стање у Црној Гори релативно
добро, али да постоји неразумевање концепта социјалног
предузетништва. Како је рекао, закон којим би се уредила та
област није на дневном реду црногорске владе за ову годину,
али ће можда бити 2015. године.
Директорка Центра за промену и менаџмент конфликта,
Јулијана Хоџа, рекла је да у Албанији постоји свест о потреби
развоја тог сектора и да се води дебата о томе. Навела је да је
у недавно донетој Стратегији о запошљавању социјално предузетништво препознато као један од приоритета и да влада
издваја средства, пре свега за запољшавање жена у руралним областима.
Представница Фондације трећег скетора, Ајсегул Екмечи, рекла је да у Турској често нема разлике између невладиних организација и социјалних предузећа која се уместо
да организују привредну активности пријављују за фондове.
Форум социјалних иновација, уз подршку Бритиш каунсила, довео је и Сема Симонса, представника највећег британског удружења социјалних предузећа - Social Entеrprise
UK (SEUK), које окупља 70.000 британских организација из
свих сектора, посвећених развоју социјалне економије. У
дискусијама су учествовали представници водећих организација и успешних социјалних предузећа из региона, као и
представници пословног сектора, међу којима су Веран Матић, директор Фонда Б92, Мирјана Шакић, ЕУ канцеларија
- Сектор комуникација Ерсте банке и Мартина Петровић,
ПР и ЦСР менаџер за Србију, БиХ компаније „Делезе Србија“.
Представљена су и три социјална предузећа која су добила финансијску подршку УСАИД-а и Института за одрживе
заједнице, у оквиру програма „Финансијска одрживост социјалних предузећа“.
В.П. и А.Б.
26.03.2014. | Број 562 |
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Клуб за тражење посла

КОРАК ИСПРЕД ДРУГИХ
Двонедељне активности имају за циљ да науче, оспособе кандидата да се што
репрезентативније представи послодавцу, а пре свега развије своју мрежу информација

Н

ационална служба за запошљавање је обуку у Клубу
за тражење посла покренула и осмислила као активну меру тржишта рада, у функцији превенције
дугорочне незапослености, која је по свим квантитативним показатељима једна од доминантних карактеристика незапослености у нашој земљи. Пројекат је првенствено
намењен незапосленима који су запошљиви уз пружање основних услуга у области активног тражења посла, а којима
услед недостатка радног искуства прети дугорочна незапосленост. Посебна пажња се посвећује и групама код којих је
ризик од дугорочне незапослености знатно израженији, као
што су технолошки вишкови, пролонгирано незапослени и
припадници мањинских, социјално депривираних група.

саном облику, доступан комплетан садржај који се на обуци
обрађује. Рад у учионици комбинација је теоретског и радионичарског рада, а аплицираћете и на стварна радна места,
о којима информације добијате у Клубу (новине, интернет,
размена информација између полазника). Наиме, начин рада
се управо и заснива на конкретним ситуацијама, размени
искустава, анализи и коментарима одређених ситуација са
тржишта рада.
Као полазници две недеље ћете похађати обуку, а након
тога можете још 4 недеље да посећујете Клуб и користите све
услуге.

Упознавање

У Клубу се ради и на интервјуу са послодавцем, што полазнике највише занима. Вођа припрема блок најчешћих питања - пријатних и непријатних, а разговара се и о типовима
послодаваца, али и начину самопредстављања. Наиме, битан
је чак и положај тела и мимика при разговору. Такође, бићете у прилици да погледате филм, одрађен у оквиру „Карц“
(CARDS) пројекта, који приказује три различита разговора. Бићете у прилици да
коментаришете понашање
послодаваца, али и начин на
који се кандидат представио
и да дајете сугестије.
У Клубу можете да сазнате на које се све начине
долази до информација. Научићете где и како да тражите посао и на који начин да
се представите послодавцу,
а до таквих информација
се некада самостално тешко долази. У Kлубу се анализирају огласи и учи како се из
текста извлаче валидне информације. Такође, међу првима
ћете добити информације о слободним радним местима, јер
ћете имати слободан приступ интернету и припремљен списак сајтова који нуде информације на тржишту рада, али и
дневне новине које објављују огласе.
Након обуке заједно израђујемо контактно писмо, уз помоћ кога идемо увек корак испред других. Шаље се послодавцу на скривеном тржишту рада, када још увек немамо
оглашено радно место, али имамо назнаку, најаву.
У Клубу често „гостују“ и послодавци, који ће вам пренети своја искуства при запошљавању нових радника и уопште,
у руковођењу запосленима, па ћете и на тај начин добити корисне информације за будуће активности у тражењу посла.
Такође, саставни део обуке су и савети како да се добијени
посао задржи.
Извор: Сајт НСЗ

Уколико сте заинтересовани да се прикључите Клубу за
тражење посла, јавите се свом саветнику за запошљавање,
а када се стекну технички услови, бићете укључени у рад
Клуба. На саветнику је да вас што боље информише о свим
могућностима које вам стоје на располагању. Након почетног
упознавања са активностима Клуба и услугама Националне службе, представићете себе и своје радно, али и
искуство у тражењу посла.
На пример, неки од вас нису
имали прилике да разговарају са послодавцем, а неки
су се већ окушали у томе.
Рад је усклађен са потребама корисника и у зависности
од тога некада је групни, а
некада индивидуални.
На самом старту вође
Клуба за тражење посла настоје да путем самоспознаје
сопствених способности пробуде и развију самопоуздање
код полазника, а ви ћете након тога да одредите своје дугорочне и краткорочне циљеве на плану каријере.

Двонедељне активности
Обука обухвата двонедељне активности које имају за
циљ да вас науче и оспособе да се што репрезентативније
представите на тржишту рада и наведете послодавца, добрим изгледом и садржајем радне биографије и читаве документације која прати одређену апликацију (контактно,
пропратно писмо, препоруке, дипломе, докази о додатном
образовању и стеченим новим вештинама), да вас позове на
разговор. Инсистира се на живим примерима са тржишта
рада, које је вођа Клуба припремио за своје полазнике.
Настава у учионици се одвија према методологији коју
је развила НСЗ, а добићете Радну свеску, у којој вам је, у пи-
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378
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Бе о г ра д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169б став 1
Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.
гласник РС“, бр. 80/02...108/13), оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

I Oрган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5
II Радно место које се попуњава:

1. Водећи администратор за електронски
надзор на пословима фискализације, у звању
виши порески саветник - остале функције, у
Министарству финансија - Пореска управа,
Централа, Сектор за информационе и
комуникационе технологије, Одељење за
ИКТ инфраструктуру, Група за електронски
надзор, према условима за радно место под
редним бројем 393. Унутрашњег уређења и
систематизације радних места у Министарству
финансија - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: непосредно, благовремено и у складу са прописима извршава и координира послове у вези формирања
и одржавања ажурне базе података, на основу које се врши
фискализација у организационим јединицама Пореске управе,
израђује термин план на основу кога се врши пренос података
о евидентираном промету на фискалним касама путем ГПРС
терминала, припрема методолошка упутства, друга упутства,
наредбе и друга акта, као и њихове измене и допуне, прати
управну и судску праксу, прописе који уређују поступак фискализације, одговара за закониту, правилну, благовремену, ефикасну и једнообразну примену прописа из своје надлежности,
обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; познавање развоја и најновијих метода управљања информационим системима, систематичност у раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском
поступку и пореској администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.
III Место рада: Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија
- Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, са
назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Драгана Зарић, број телефона: 011/3953-437, Министарство
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финансија - Пореска управа, Централа.
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци.
Напомене: За наведено радно место, радни однос се заснива
на неодређено време. Кандидат који први пут заснива радни
однос у државном органу подлеже пробном раду од 6 месеци.
Кандидат без положеног државног стручног испита прима се
на рад под условом да исти положи до окончања пробног рада.
Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подноси доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у
општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве
биће одбачене.

Ч ач а к
ДОМ КУЛТУРЕ „ИВАЊИЦА“

32250 Ивањица, Венијамина Маринковића бб
тел. 032/661-087

Уредник етно програма

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, друштвеног смера; да
кандидат испуњава следеће услове: VII степен стручне спреме, друштвеног смера, 1 година радног искуства и да испуњава
опште услове за заснивање радног односа прописане законом.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу установе.

Јагодина
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА
ПРЕДУЗЕЋА И РЕГИСТРОВАНА
ПОЉОПРИВРЕДНА ДОМАЋИНСТВА
35000 Јагодина, Краља Петра I 4

Оглас објављен 26.02.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ДРУШТВЕНА
ОДГОВОРНОСТ
Приоритети у запошљавању
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Кикинда
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АДА
24430 Ада, Трг ослобођења 1

Радник на административно-финансијским
пословима
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа - држављанство Републике Србије, пунолетство, општа
здравствена способност, да није осуђиван, мора испунити и
следеће услове: висока, виша или средња стручна спрема
(завршен економски факултет, виша или средња економска
школа), најмање 1 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару. Приликом одлучивања у предности
ће бити кандидати са положеним стручним државним испитом и кандидати са радним искуством на овим пословима код
буџетских корисника. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, са назнаком: „Пријава на оглас“. Уз пријаву приложити исправе којима кандидат доказује испуњеност услова
предвиђених Законом и Правилником о организацији и систематизацији послова у установи, односно овим огласом: да је
кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, прописану стручну спрему
и радно искуство, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чине неподобним за обављање послова у установи, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима, актом о систематизацији радних места у органу и овим
огласом. Касно пристигле и непотпуне пријаве не узимају се
у обзир.

К ра љ е в о
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

Радно место за управне послове из области
саобраћаја у Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне
делатности

на одређено време до годину дана, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степена из научне области правне науке (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама
у трајању од најмање 3 године (VI степен стручне спреме);
положен државни стручни испит; најмање 1 година радног
искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Благајник у Одељењу за заједничке послове

га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а изабрани кандидати по извршеном избору и лекарско
уверење. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или у фотокопији овереној у Градској управи или
суду, као и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ниш
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Послови исплате породиљског одсуства

за рад у Одељењу за општу управу и друштвене делатности,
Одсек за друштвене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња економска, медицинска школа или гимназија; 1 година радног
искуства; положен стручни испит за рад у органима државне
управе; познавање рада на рачунару; општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима - да је
кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уверење да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница издаје надлежни суд, а уверење да лице
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу издаје
полицијска управа. Пријаву са доказима о испуњености свих
услова из огласа (у оригиналу или у овереној фотокопији, сем
лекарског уверења које подноси изабрани кандидат) доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЉЕВАЦ
18410 Дољевац, Николе Тесле 69
тел. 018/810-072

Социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални
радник, са најмање 12 месеци радног искуства у струци. Рок
за пријаву је 15 дана.

Пирот
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

на одређено време до годину дана, због повећаног обима
посла

18330 Бабушница, Ратка Павловића 1

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског смера (IV степен
стручне спреме); положен државни стручни испит; најмање 1
година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

на одређено време од годину дана

ОСТАЛО: Пријаве по огласу могу се предати лично на шалтеру
1 и 2 Градског услужног центра или поштом на адресу: Градска
управа Града Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована
Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати
су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова: доказ о школској спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у струци, доказ
о положеном државном стручном испиту (за рад у органима
државне управе), доказ о познавању рада на рачунару и уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
Бесплатна публикација о запошљавању

Имовинско - правни послови
УСЛОВИ: високо образовање у образовно-научном пољу правних наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године - дипломирани правник, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару, најмање 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом.

Дипломирани правник у својству приправника
УСЛОВИ: високо образовање у образовно-научном пољу правних наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
26.03.2014. | Број 562 |
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трајању од 4 године - дипломирани правник.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је држављанин Републике Србије, да има општу
здравствену способност, 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
неуредне и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу поднети на шалтеру Општинског услужног
центра или препорученом пошиљком на адресу: Општинска
управа Општине Бабушница, 18330 Бабушница, Ратка Павловића 1.

У ж и це
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Припрема седница Скупштине и нормативноправни послови
УСЛОВИ: високо образовање из научне области правне науке,
на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; положен државни стручни испит.

ГИС координатор за урбанизам, пројектовање и
анализе

демске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
стручни испит за рад у државним органима; положен стручни
испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара или средња стручна спрема; положен државни стручни
испит; положен стручни испит за матичара и овлашћење за
обављање послова матичара; радно искуство 1 година.

Послови примарне здравствене заштите и
саветника за заштиту права пацијената
УСЛОВИ: високо образовање из научне области правне науке,
на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; положен државни стручни испит; радно
искуство 3 године.

Послови евиденције непокретности
УСЛОВИ: високо образовање из научне области правне науке,
на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; положен државни стручни испит; радно
искуство 1 година.

Послови локалног координатора за младе
УСЛОВИ: високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године; положен државни стручни испит; радно искуство 1
година.

Послови овере докумената и издавање радних
књижица

УСЛОВИ: високо образовање у образовно-научном пољу техничко-технолошке науке из области просторног планирања,
архитектуре, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен стручни
испит; познавање енглеског језика; радно искуство 2 године.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен државни стручни
испит, радно искуство 6 месеци.

Заменик матичара

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен државни стручни
испит, радно искуство 6 месеци.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, у
образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука;
положен посебан стручни испит за матичара; овлашћење за
обављање послова матичара; положен стручни испит за рад у
државним органима.

Администратор мреже и комуникација

2 извршиоца

Послови канцеларија градских управа
4 извршиоца

Протокол
УСЛОВИ: средња стручна спрема; положен државни стручни
испит; знање енглеског језика; радно искуство 1 година.

Послови економата и руковаоца имовином
УСЛОВИ: средња стручна спрема; положен стручни испит;
радно искуство 1 година.

УСЛОВИ: високо образовање у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких
наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; положен стручни испит; знање
енглеског језика; радно искуство 2 године.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; положен државни стручни
испит; радно искуство 6 месеци.

Посебан услов: поседовање професионалних сертификата за
пројектовање, имплементацију, верификацију, администрацију и безбедност рачунарских мрежа и серверских система.

УСЛОВИ: неквалификовани радник.

Послови канцеларија градских управа и
послови матичара, односно заменика матичара
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
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Технички секретар

Послови одржавања чистоће
3 извршиоца

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним
односима у државном органу: да је држављанин РС; да има
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

да кандидат није осуђиван, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу, уверење о положеном стручном испиту.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе Градској управи Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуна и
неблаговремена документација неће се узети у разматрање.

ГРАД УЖИЦЕ
СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

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

Интерни ревизор
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет економског смера; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит; радно искуство
3 године на пословима ревизије, финансијске контроле или
финансијско-рачуноводственим пословима.

Координатор административно-аналитичких
послова у области ревизије
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, техничког смера, положен
државни стручни испит, радно искуство 1 година.

Администратратор - оперативни и припремни
послови у области ревизије
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен државни испит,
радно искуство 1 година.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним
односима у државном органу: да је држављанин РС, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
да кандидат није осуђиван, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу, уверење о положеном државном стручном испиту и доказ о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
се подносе Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр.
12 или поштом препоручено, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се узети у разматрање.

нолошких наука, положен државни стручни испит, радно искуство 2 године.

Имовинско-правни послови
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (академске студије - дипломске академске студије, мастер академске студије или основне академске студије у трајању од најмање 4 године) из области правних наука, положен државни
стручни испит, радно искуство 2 године.

Административни послови у поступку
легализације
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, област архитектуре, у
трајању од најмање 4 године, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит, радно искуство 1 година.

Послови процене утицаја
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(академске студије - дипломске академске студије, мастер академске студије или основне академске студије у трајању од
најмање 4 године) из области природних или техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит, радно искуство 3 године.

Сарадник урбанисте
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(академске студије - дипломске академске студије, мастер
академске студије или основне академске студије у трајању
од најмање 4 године) из области архитектура или грађевинског инжињерства (конструкције), положен државни стручни
испит, радно искуство 1 година.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним
односима у државном органу: да је држављанин РС, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети
следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да кандидат није осуђиван, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу, уверење о положеном државном
стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе
Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или
поштом препоручено, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За оглас“. Непотпуна и неблаговремена документација неће
се узети у разматрање.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Урбаниста на пословима легализације

Инспектор за друмски саобраћај

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(академске студије - дипломске академске студије, мастер
академске студије или основне академске студије у трајању
од најмање 4 године) из области архитектура или грађевинског инжењерства (конструкције), положен државни стручни
испит, радно искуство 3 године.

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

Послови Фонда за заштиту животне средине

Инспектор за саобраћај и путеве

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(академске студије - дипломске академске студије, мастер академске студије или основне академске студије у трајању од
најмање 4 године) из области природних или техничко - тех-

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању од 3 године - виша стручна
спрема; положен државни испит; радно искуство 3 године.

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

Бесплатна публикација о запошљавању

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162
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Послови управног поступка и Комисије за
решавање притужби
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање 4 године, правни факултет; положен државни стручни испит; радно искуство 3 године.

Послови планирања одбране и планирања
заштите од елементарних непогода
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије),
односно на студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; радно искуство 3 године.

Сарадник на пословима одбране и заштите од
елементарних непогода
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање 4 године, правни факултет; положен државни стручни испит; радно искуство 1 година.

Послови извршења решења
УСЛОВИ: средња стручна спрема; положен државни стручни
испит; радно искуство 1 година.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним
односима у државном органу: да је држављанин РС; да има
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
да кандидат није осуђиван, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу, уверење о положеном стручном испиту.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе Градској управи Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуна и
неблаговремена документација неће се узети у разматрање.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА,
РАЧУНОВОДСТВА И ПРИВРЕДЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Аналитичар буџета
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, економске струке; положен државни стручни испит; радно
искуство 1 година.

Послови пољопривреде и водопривреде
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани
инжењер агрономије или дипломирани шумарски инжењер;
положен државни стручни испит; радно искуство 1 година.
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Главни контиста главне књиге трезора
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, економске струке; положен државни стручни испит; радно
искуство 1 година.

Контиста главне књиге трезора
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању од најмање 3 године или виша
стручна спрема, економске струке; положен државни стручни
испит; радно искуство 1 година.

Евиденција имовине
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, из
области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; радно искуство
1 година.

Обрачун зарада, накнада и других личних
примања
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економске или биротехничке струке; положен државни стручни испит; радно искуство 1
година.

Руководилац Одељења за локални економски
развој
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању од најмање 3 године или виша
стручна спрема, из области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит;
радно искуство 1 година.

Шеф Одсека за локални економски развој
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању од најмање 3 године или виша
стручна спрема, из области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит;
радно искуство 1 година.

Координатор за привредни развој
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању од најмање 3 године или виша
стручна спрема, из области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит;
радно искуство 1 година.

Координатор за локални економски развој
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, из
области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; радно искуство
1 година.

Шеф Одсека за европске интеграције и
регионални развој
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке акаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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демске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, из
области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; радно искуство
1 година.

Координатор за ЕУ фондове
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, из
области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; радно искуство
1 година.

Послови пореске евиденције
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економске струке; познавање рада на рачунару; положен државни стручни испит; радно искуство 1 година.

Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуна
и неблаговремена докуменација неће се узети у разматрање.

Шабац
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

15225 Владимирци, Светог Саве 34

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: координатор локалне
канцеларије за младе, поништава се у целости.

БИБЛИОТЕКА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

Инспектор теренске контроле

15220 Коцељева, Немањина 70

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, правне или економске струке; положен државни стручни
испит; познавање рада на рачунару; радно искуство 1 година.

на мандатни период од четири године

2 извршиоца

Административно - технички послови
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању од најмање 3 године или виша
стручна спрема, из области друштвено-хуманистичких наука;
положен државни стручни испит; радно искуство 1 година.

Послови из области привреде и комуналне
делатности
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, економске струке; положен државни стручни испит; познавање
рада на рачунару; радно искуство 1 година.

Послови привреде
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању од најмање 3 године или виша
стручна спрема, из области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит;
радно искуство 1 година.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним
односима у државном органу: да је држављанин РС, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
да кандидат није осуђиван, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу, уверење о положеном стручном испиту.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе Градској управи -

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред
општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове: високо образовање и најмање три године радног искуства
у култури, VII степен стручне спреме друштвеног смера, положен стручни испит, организаторске способности. Докази који
се прилажу приликом пријаве на конкурс: предлог програма
рада и развоја установе, биографија која мора да садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада, са кратким прегледом остварених резултата у
раду, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома о стручној спреми, исправе којима се доказује
радно искуство у области културе, доказ да лице није осуђивано. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији која је оверена у општини или у суду. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс
са доказима слати на горенаведену адресу, са назнаком: За
јавни конкурс - именовање директора Библиотеке „Јанко Веселиновић“ Коцељева. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Управни одбор Бибилотеке ће у року од
30 дана од дана завршетка конкурса извршити избор кандидата, о чему ће сачинити извештај који ће са предлогом за именовање директора доставити Скупштини Општине Коцељева.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Драгица
Петковић, број телефона: 064/8033-255.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

15225 Владимирци, Светог Саве 34

Порески инспектор теренске контроле
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
економске или правне науке, на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године.
Уз пријаву и биографију кандидат доставља доказе о испуњавању услова: доказ о школској спреми (оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), уверење о здравственој способности (оригинал или оверена фотокопија), уверење полицијске управе 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, уверење основног или вишег суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас“.
26.03.2014. | Број 562 |
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З а ј еч а р
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Шеф Службе за заједничке послове у Одељењу
за заједничке послове
на одређено време

УСЛОВИ: услови из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима; кандидат треба да испуњава и посебне
услове сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара; III (КВ) степен стручности; једна година радног стажа.
Кандидати уз пријаву подносе на наведену адресу: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверена копија),
доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За оглас“ или доставити лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Возач путничког возила у Одељењу за
заједничке послове
на одређено време

УСЛОВИ: услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима; кандидат треба да испуњава и посебне услове
сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара;
III (КВ) степен стручности. Кандидати уз пријаву подносе на
наведену адресу: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ о прописаној стручној
спреми (оверена копија), доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или доставити
лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

Шеф Службе за протокол у Кабинету
градоначелника
на одређено време

УСЛОВИ: услови из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима; кандидат треба да испуњава и посебне
услове сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара; факултет друштвеног смера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит за рад у органима државне управе;
једна година радног стажа. Кандидати уз пријаву подносе на
наведену адресу: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ о прописаној стручној
спреми (оверена копија), доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или доставити
лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Комунални инспектор
за рад у Одељењу за инспекцијске послове у
комуналној полицији
на одређено време

УСЛОВИ: услови из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима; кандидат треба да испуњава и посебне
услове сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и задатака у Градској управи Града
Зајечара; високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије, односно основне студије у трајању од најмање 4 године - правни
факултет, факултет економског смера или факултет заштите
на раду); положен возачки испит. Кандидати уз пријаву подносе на наведену адресу: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверена копија), доказ о радном искуству.
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Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или
доставити лично пријемној канцеларији Градске управе Зајечар.

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, Милоша Обилића 1
тел. 019/731-623

Послови књиговодства за јавне службе

на одређено време до годину дана, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити кандидати који испуњавају опште и посебне услове прописане Законом о раду, Законом о радним односима у државним органима и Законом о
локалној самоуправи. Кандидат треба да испуњава следеће
услове: високо образовање у образовно-научном пољу правних наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године - дипломирани економиста, положен стручни испит за рад у органима државне управе (државни стручни испит), положен стручни испит за рачуновођу и
најмање три године радног искуства са прописаном стручном
спремом. Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да
доставе: диплому о завршеној школи, уверење о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе (државни стручни испит), потврду о положеном стручном испиту за
рачуновођу, доказ о поседовању најмање три године радног
искуства са прописаном стручном спремом, уверење о општем
здравственом стању (за кандидата који буде изабран), уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених,
уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Документација се прилаже у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријава на оглас са доказима о испуњавању
услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на писарници Општине Књажевац
или послати поштом на адресу: Општинска управа Књажевац, Милоша Обилића 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, Милоша Обилића 1
тел. 019/731-623

Руководилац Одсека за општу управу и послове
услужног центра
на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

УСЛОВИ: на оглас се могу пријавити кандидати који испуњавају опште и посебне услове прописане Законом о раду, Законом о радним односима у државним органима и Законом о
локалној самоуправи. Кандидат треба да испуњава следеће
услове: високо образовање у образовно-научном пољу правних наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године - дипломирани правник, положен
стручни испит за рад у органима државне управе (државни
стручни испит), најмање три године радног искуства са прописаном стручном спремом. Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе: диплому о завршеној школи, уверење
о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе (државни стручни испит); доказ о поседовању најмање
три године радног искуства са прописаном стручном спремом;
уверење о општем здравственом стању (за кандидата који
буде изабран); уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; уверење да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Документација се прилаже у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријава на оглас са доказима
о испуњавању услова подноси се у року од 8 дана од дана
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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објављивања у публикацији „Послови“, на писарници Општине
Књажевац или послати поштом на адресу: Општинска управа
Књажевац, Милоша Обилића 1. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Зрењанин
ДОМ КУЛТУРЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Нови Бечеј, Трг ослобођења бб

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за заснивање радног односа прописане чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005 и 79/2005): да је
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 кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Кандидат мора да испуњава и услове прописане Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Дому културе општине Нови Бечеј: VII степен стручне спреме, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или струковне студије, познавање рада на
рачунару, 3 године радног искуства. Уз биографију доставити и предлог програма рада и развоја Дома културе општине
Нови Бечеј. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова огласа
поднети на горенаведену адресу, са назнаком: ‚‘За конкурс за
директора Дома културе‘‘. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Трговина и услуге
DNEVNIK GROUP 013 PANČEVO
26000 Панчево, Максима Горког 23
тел. 013/302-995, лок. 106

Педикир

и вештине: обука за козметичара, пробни рад од месец дана,
рад у сменама. Конкурс је отворен до 31.03.2014. године.
Јављање кандидата на број телефона: 065/2123-622, од 16,00
до 18,00 часова, контакт особа: Весна. Достављање радних
биографија на увид.

„ТИМЕР“ ДОО

24000 Суботица, Јожефа Атиле 36
тел. 024/554-180

Кројач - конфекционар
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства на пословима шивења, искуство у шивењу на
индустријским шиваћим машинама, рад у сменама, пробни
рад 1 месец. Радне биографије слати на е-mail: оffice@timer.rs
или се јавити на адресу: Јожефа Атиле 36, радним данима, од
07,00 до 14,00 часова. Детаљније информације на број телефона: 024/554-180. Лице за контакт: Јелена Карањац. Рок за
пријављивање је до 01.04.2014. године.

„BCM TRADE“ DОО

11000 Београд, Булевар краља Александра 54
тел. 011/3244-421
е-mail: bcmmisa@gmail.com

Референт за административне послове
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије; агроекономиста или дипломирани економиста за унутрашњу и спољну
трговину; 3 месеца радног искуства у струци; возачка дозвола
„Б“ категорије; основна информатичка обука; енглески језик средњи ниво. Кандидати шаљу CV на мејл, а потом се јављају
ради заказивања разговора код послодавца. Оглас је отворен
до 14.04.2014. године.

ДОО „МАКСИМ БГ“

22320 Инђија, Војводе Путника бб
тел. 022/2150-068
е-mail: оffice@maksimbg.cо.rs

на одређено време
2 извршиоца

Машинбравар, бравар, ауто-механичар

УСЛОВИ: Опис послова: eстетски, корективни и медицински
педикир и маникир; III степен, педикир, без обзира на радно искуство. Посебна знања и вештине: обука за педикира,
пробни рад од месец дана. Конкурс је отворен до 31.03.2014.
године. Јављање кандидата на број телефона: 065/2123-622,
од 16,00 до 18,00 часова, контакт особа: Весна.

Опис радног места: преглед и одржавање све опреме, машина
и уређаја, одржавање објеката, управљање и одржавање гасних постројења, израда браварије свих профила, рад на висини, управљање виљушкаром, краном, платформом.

Масер

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Опис послова: масер; III степен, масер - купељар; IV
степен, физиотерапеутска сестра, без обзира на радно искуство. Посебна знања и вештине: обука за терапеута - масера,
обука за масера, пробни рад од месец дана, рад у сменама.
Конкурс је отворен до 31.03.2014. године. Јављање кандидата на број телефона: 065/2123-622, од 16,00 до 18,00 часова,
контакт особа: Весна.

Козметичар

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Опис послова: козметички третмани лица и тела; IV
степен, козметичар; IV степен, козметичарска сестра; III степен, козметичарски сарадник; VI степен, струковни козметичар - естетичар, без обзира на радно искуство. Посебна знања
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање: машинбравар,
бравар, ауто-механичар. Радне биографије слати на горенаведену адресу или на е-mail: оffice@maksimbg.cо.rs. Потребно знање рада заваривача (електролучно и CО2, евентуално
аутогено заваривање). Предност: Инђија. Оглас је отворен до
30.04.2014. године.

„МЛАДИНСКА КЊИГА“ ДОО НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 14
тел. 064/8544-013

Теренски комерцијалиста

на одређено време, место рада: Сремска Митровица и
ближа околина

УСЛОВИ: III-VII степен (без обзира на струку), пожељно је
искуство у продаји, посебно у директној продаји. Контакт телефон: 064/8544-013.
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Трговина и услуге/ Грађевинарство и индустрија

„ЕURO STEEL CENTAR“ DОО

24000 Суботица, Сенћански пут 75
е-mail: ksenija.pavlovic@еuro-petrol.com

Комерцијалиста

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI, VII степен стручности, економске струке, мађарски језик - виши конверзацијски ниво, енглески језик - виши
или средњи ниво, возачка дозвола „Б“ категорије, рано искуство је предност, рад на терену. Радне биографије (CV) слати на е-mail: ksenija.pavlovic@еuro-petrol.com, најкасније до
31.03.2014. године.

„NEXUS PLAST“ DОО

„CONQUEST SRB“ DОО

21000 Нови Сад, Змај Јовина 26
e-mail: conquest.srbija@gmail.com

Сервисер пољопривредне механизације
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању; положен возачки испит „Б“ категорије; завршена основна информатичка обука, предвиђен је пробни рад 3 месеца.

21000 Нови Сад, Петефи Шандора 129
e-mail: оffice@nexusplast.com

Комерцијалиста

Асистент директора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању;
дипломирани економиста; организатор трговинског пословања или дипломирани инжењер менаџмента; положен возачки испит „Б“ категорије; завршена основна информатичка обука; знање вишег или конверзацијског нивоа енглеског језика;
пожељно је радно искуство, предвиђен је пробни рад 3 месеца.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
за производни менаџмент; мастер менаџер или дипломирани менаџер; знање енглеског језика - средњи, виши или
конверзацијски ниво; завршена основна информатичк обука
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); пожељно радно искуство 12 месеци. Предвиђен је пробни рад 1 месец.

2 извршиоца

„DASH HOTELS GROUP“ DОО

„RED SEA TRADE“ DОО

21000 Нови Сад, Вршачка 11
тел. 021/403-155
e-mail: danijel.tovernic@dash-star.rs

Мењач

на одређено време један месец

21000 Нови Сад, Ђорђа Јовановића 7, лок. 6
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, мењач новца, поседовање
лиценце за мењачке послове, знање енглеског језика - почетни ниво, пожељно искуство за рад на мењачким пословима.

„CITENS“ DОО

21000 Нови Сад, Валентина Водника 21А
e-mail: draskostepa@gmail.com

Преводилац за италијански језик
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању;
завршена информатичка основна обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook); предвиђен је пробни рад 3 месеца; пожељно
искуство у симултаном преводу. Пријављивање је путем мејла.

Преводилац за руски језик
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању;
завршена информатичка основна обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook); предвиђен је пробни рад 3 месеца; пожељно
искуство у симултаном преводу. Пријављивање је путем мејла.

Преводилац за енглески језик
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању;
завршена информатичка основна обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook); предвиђен је пробни рад 3 месеца; пожељно
искуство у симултаном преводу. Пријављивање је путем мејла.

ПД „АУТОКОМЕРЦ“ ДОО

15000 Шабац, Гаврила Принципа бб
тел. 064/802-35-40

Линијски возач

на одређено време, за рад у Суботици

Опис посла: послови утовара, истовара робе и превоза
пошиљки.
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ возач, возачка дозвола „Б“, „Ц“ и „Е“ категорије, рад на терену, ноћни рад. Јавити се лично на адресу: Фочанска 21, Суботица, радним данима после 11,00 часова или на број телефона: 064/802-35-40.
Оглас је отворен до попуне радног места.
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Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању.

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.

Грађевинарство и индустрија
„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“
СУБОТИЦА ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

Вођа одељења

на одређено време од 12 месеци

Опис посла: организује и управља људским и машинским капацитетима групе у циљу остварења њене намене и задатака
у функцији остварења плана производње у планском року и
обиму, одговара на ефикасно улагање метеријалних и људских ресурса, са тежиштем на почетак смене (подели посао,
производну и пропратну документацију, алат, радна помагала), у току смене (контролише квалитет рада и организује рад
тако да буде минимум застоја), на крају смене преконтролише
рад, покупи раздељену документацију, алат, предаје производњу - производе и са подређенима оцењује квалитет рада,
дужан је да преузме од надређеног план производње, упознаје
подређене са производном документацијом, контролише,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Грађевинарство и индустрија/ Медицина

преузима и одговоран је за преузети материјал, алат, алатке, машине и опрему, сугерише и на време јавља у случају да
дође до недостатка неког од материјала, прати производњу и
квалитет полупроизвода и готових производа, решава и обезбеђује побољшање неквалитетне производње и у том случају
не наставља са радом док се не изведе поправка, одговоран за
познавање и упуство о раду и начину рада са машинама и алатима који се користе у одељењу, води рачуна о исправности
машина и коришћењу капацитета и радног времена запослених.
УСЛОВИ: виша или средња школска спрема - машинског смера
(стругар, глодач), потребно претходно радно искуство минимум 3 године на пословима у струци и на пословима руководиоца производње, добро знање рада на рачунару - основни
пакет (Wоrd, Excel, mail, Интернет), пожељно знање једног
страног језика (енглески/немачки), висок ниво одговорности према послу, тачност, активна ангажованост, уредност
и спремност за тимски рад, аналитичко и пословно размишљање, кооперативност, комуникативност, одлучност и самосталност у раду, добре организационе способности и спремност на стално усавршавање. Биографију и пропратно писмо
могу се послати на е-mail: info@tvbratstvo.rs или на адресу:
Татравагонка Братство доо, Буковачки пут 2, 24000 Суботица,
до 31.03.2014. године. Биће контактирани само кандидати који
уђу у ужи избор.

ном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу Болнице.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

са положеним стручним испитом, за рад на Одељењу за
офталмологију, Сектора за хируршке гране медицине

УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о
завршеном IV степену стручне спреме, општег смера, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, карактеристике. 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.

ДОО „БАЛАШ“

Купузиште, Кладово, Дунавска 55
тел. 063/416-928, 019/85-900

Руковалац радних машина
на одређено време
6 извршилаца
Место рада: Купузиште

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме, радно искуство
минимум 12 месеци, обезбеђен смештај и исхрана. Конкурс је
отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице за
контакт: Мирослав Балашевић.

ДОО „БАЛАШ“

Купузиште, Кладово, Дунавска 55
тел. 063/416-928, 019/85-900

Грађевински техничар
на одређено време
Место рада: Купузиште

УСЛОВИ: грађевински техничар - IV степен стручне спреме,
радно искуство минимум 12 месеци, обезбеђен смештај и
исхрана. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве
телефона. Лице за контакт: Мирослав Балашевић.

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

Медицински техничар - сестра

на одређено време до повратка запослене са боловања
(одржавање трудноће/породиљско)
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - општи
смер, положен стручни испит за звање: медицински техничар.
Кандидати су дужни да доставе: фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за звање: медицински
техничар; кратку биографију са адресом и контакт телефоБесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/473-054

Зубни техничар

за рад на Одсеку за ортодонцију

УСЛОВИ: завршена виша или средња медицинска школа, смер
за стоматолошке техничаре, завршена едукација за рад на
ортодонцији, положен стручни испит. Кандидати су обавезни
да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз
пријаву се подноси: оверена копија дипломе о завршеној школи и едукацији, као и оверена копија уверења о положеном
стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Дом здравља, Николе Тесле бб, 17510
Владичин Хан - правној служби. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања на сајту Министарства здравља, односно
у гласилу Националне службе за запошљавање.

„АLLАBО“ DОО

11070 Нови Београд, Нехруова 51
тел. 064/641-13-45

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
положен стручни испит, пожељна лиценца, познавање рада
на рачунару, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати на е-mail:
аllаbоbg@hotmail.com.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/380-96-50

Виша медицинска сестра - техничар
9 извршилаца

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

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен
стручне спреме) општег смера, оверена фотокопија дипломе,
оверена фотокопија о положеном стручном испиту, извод са
евиденције Националне службе за запошљавање, потврда о
дужини радног стажа, након положеног стручног испита (оверена фотокопија радне књижице), потребна препорука претходне здравствене установе у којој је стаж остварен.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама
доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од
8 дана од дана објавиљивања у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у
радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА

36350 Рашка, Др Јовановића 4
тел. 036/736-127

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих са хитном медицинском помоћи,
кућним лечењем и санитетским транспортом
болесника и стоматологијом
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет и положен стручни испит за звање доктора медицине; пожељно је да кандидат има положен возачки испит. Уз
пријаву поднети: фотокопију дипломе, фотокопију потврде
о положеном стручном испиту и кратку биографију. Оглас је
отворен 8 дана.

Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни
факултет. Уз пријаву поднети: фотокопију дипломе о завршеном правном факултету и кратку биографију. Оглас је
отворен 8 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(Са стационаром)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби опште медицине, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби стационара, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, канди-

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
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дати треба да испуњавају и следеће услове: IV степен стручне спреме, медицинска школа, занимање: медицинска сестра
- техничар; уверење о положеном стручном испиту; дозвола
за рад - лиценца издата од надлежне коморе. Заинтересовани
кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа документа: диплому о завршеној
школи, уверење о положеном стручном испиту, дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежне коморе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом
или лично, на адресу Дома здравља, у року од 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит. Кандидат уз пријаву
- биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

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

Доктор медицине

за рад у Служби за неурологију, на одређено време до
повратка привремено одсутне запослене са породиљског
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ____________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар општег смера за
потребе Одељења онкологије са палијативном
негом, у Служби за унутрашње болести
на одређено време до повратка привремено одсутне
медицинске сестре са породиљског боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, завршена медицинска школа, 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
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ____________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

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

Виши радни терапеут
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа, смер радни терапеут; 6 месеци радног искуства; положен
стручни испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију,
диплому - уверење (или оверена фотокопија) о завршеној
вишој медицинској школи, смер радни терапеут, потврду - уверење (или оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.

Виша медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа;
6 месеци радног искуства; положен стручни испит. Уз пријаву
приложити: кратку биографију, диплому - уверење (или оверена фотокопија) о завршеној вишој медицинској школи, потврду - уверење (или оверена фотокопија) о положеном стручном
испиту.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња
медицинска школа - општи смер; 6 месеци радног искуства;
положен стручни испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому - уверење (или оверена фотокопија) о завршеној медицинској школи, потврду - уверење (или оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом на наведену адресу болнице, са назнаком: „За
оглас“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве
неће се разматрати.

и потврда да се против лица не води судски поступак. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом достављају се у
затвореним ковертама, на горенаведену адресу, правна служба, са назнаком: „За оглас“.

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

Технички радник - возач
УСЛОВИ: завршен III/IV степен стручне спреме, школа за возаче моторних возила или школа саобраћајне струке, занимање:
возач, положена Б, Ц и Д категорија, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком
биографијом, фотокопију дипломе школе за возаче моторних
возила или школе саобраћајне струке, занимање: возач, фотокопију возачке дозволе са положеним Б, Ц и Д категоријама.
Изабрани кандидат је у обавези да достави лекарско уверење.
Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН

26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. централе: 013/741-464
тел. директора: 013/741-203
факс: 013/741-602
е-mail: dzkovin@hotmail.com

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис посла: пружа све видове медицинске заштите грађанима свих узраста, учествује у здравственом васпитању грађана,
води прописану медицинску документацију, одговара за стручност рада своје екипе, врши и друге послове по налогу начелника Службе и директора Дома здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни
испит. Уз пријаву се подноси: кратка биографија и докази о
испуњености услова конкурса (диплома о завршеном факултету и уверење о положеном стручном испиту), у неовереним
фотокопијама.

Возач санитетског возила

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола „Ц“ категорије. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије дипломе о завршеној средњој школи, возачка
дозвола „Ц“ категорије, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и потврда да се против лица не води
судски поступак. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на горенаведену
адресу, правна служба, са назнаком: „За оглас“.

Опис посла: припрема радно место лекара, врши и непосредно
је одговорна за асептичан рад, стерилизацију инструмената и
потрошног санитетског материјала, врши терапијске радње из
свог домена по налогу лекара у амбуланти или стану болесника, води све прописане евиденције извршених услуга и
непосредно је одговорна за исте, фактурише услуге, активно
учествује у обуци приправника, ради у картотеци по потреби,
спроводи здравствено-васпитни рад у делокругу своје стручности, води прописану медицинску документацију, заједно са
доктором ради на свим превентивним активностима, врши и
друге послове из свог домена по налогу главне сестре, начелника и директора Дома здравља.

16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-345
2 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ

16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-345

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и положен
стручни испит. Уз пријаву се подноси: кратка биографија и
докази о испуњености услова конкурса (диплома о завршеној
средњој медицинској школи и уверење о положеном стручном
испиту), у неовереним фотокопијама.

Доктор медицине

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да
доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз
пријаву се подносе оверене фотокопије дипломе о завршеном
медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству

Опис посла: припрема радно место лекара, врши и непосредно
је одговорна за асептичан рад, стерилизацију инструмената и
потрошног санитетског материјала, врши терапијске радње из
свог домена по налогу лекара у амбуланти или стану болесника, води све прописане евиденције извршених услуга и
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непосредно је одговорна за исте, фактурише услуге, активно
учествује у обуци приправника, ради у картотеци по потреби,
спроводи здравствено-васпитни рад у делокругу своје стручности, води прописану медицинску документацију, заједно са
доктором ради на свим превентивним активностима, врши и
друге послове из свог домена по налогу главне сестре, начелника и директора Дома здравља.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и положен
стручни испит. Уз пријаву се подноси: кратка биографија и
докази о испуњености услова конкурсу (диплома, уверење о
положеном стручном испиту), у неовереним копијама.

Возач хитне медицинске помоћи

на одређено време због повећаног обима посла, најдуже до
годину дана

Опис посла: врши превоз болесника према издатом налогу
и врши друге послове возача по налогу, стара се о техничкој исправности возила, врши редовно прање и подмазивање
возила којима је задужен, одржава хигијену простора гараже, као и простора испред гараже, води евиденције о извршеним поправкама на возилу, као и евиденцију о коришћењу
возила, поправља мање кварове док веће пријављује механичару, води дневну књигу рапорта и приказује је надлежном руководиоцу, врши преношење непокретних болесника, а
теже покретним помаже у ходу, ради на одржавању хигијене
унутрашњости возила, простора са лежајем и дезинфекције,
једанпут недељно, а по потреби и после сваког специјалног
случаја, стара се да боца и прибор за кисеоник буду исправни,
врши и друге послове по налогу надлежних руководилаца.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, саобраћајни смер, са положеним возачким испитом „Б“ категорије - (дуже од три године),
положеним испитом из ХМП/ЦРП, држављанство Републике
Србије, да кандидат није осуђиван за кривична дела и прекршаје из саобраћаја. Уз пријаву се подноси: кратка биографија
и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење
о завршеном курсу из ХМП/ЦРП, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, возачка дозвола „Б“ категорије и потврда полицијске управе о неосуђиваности издата
након објављивања конкурса), у неовереним фотокопијама.

Спремачица

на одређено време до годину дана

Опис посла: врши чишћење пословних просторија и простора
око објекта, стара се о обезбеђењу хигијенских услова у објектима установе, на основу овлашћења врши доставну службу за
потребе установе, прикупља радна одела, разно рубље, други
веш који користе службе установе, те га предаје вешерки на
прање, одговара за средства којима рукује, врши дезинфекцију просторија, предмета и прибора, сакупља смеће и износи
га из пословних просторија, врши и друге послове по налагу
надлежних руководилаца.
УСЛОВИ: основна школа, држављанство Републике Србије. Уз
пријаву се подноси: кратка биографија и докази о испуњености
услова конкурса (диплома, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених), у неовереним фотокопијама.
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу Дома здравља, са назнаком:
„За конкурс“ или донети лично у канцеларију бр. 57 Одсека за
правне послове, на другом спрату. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘.

ДОМ ЗДРАВЉА

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
на одређено време ради замене привремено одсутне
раднице

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен
стручне спреме, општи смер, положен стручни испит, 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 завршеној средњој медицинској школи - IV степен
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стручне спреме, медицинска сестра - техничар - општи смер;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце за рад у струци. Пријаве које
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и
неће бити разматране. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“ или лично на
писарници Дома здравља Сокобања.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17
У Служби за радиолошку дијагностику у Дому здравља
Гроцка:

Доктор специјалиста радиолошке дијагностике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/2 степен стручне спреме); положен специјалистички испит из радиологије; положен стручни испит;
лиценца за рад. Заинтересовани кандидат уз пријаву на радно
место специјалисте рендгенолога подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију
дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
У Консултативно-специјалистичкој служби у Дому здравља
Гроцка:

Доктор медицине специјалиста ОРЛ
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/2 степен стручне спреме); положен специјалистички испит из ОРЛ; положен стручни испит; лиценца
за рад. Кандидат подноси: фотокопију дипломе о завршеном
факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске
коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
У Служби са здравствену заштиту жена:

Медицинска сестра - техничар, акушерског
смера
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа
- IV степен стручне спреме, акушерског смера (звање: медицинска сестра-акушерског смера са IV степеном стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад. Заинтересовани
кандидат за радно место медицинске сестре-техничара акушерског смера подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о завршеној школској спреми; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе; кратку биографију; фотокопију личне карте.
У Служби за здравствену заштиту одраслих грађана са
кућним лечењем:

Медицинска сестра техничар - општег смера
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме - општег смера (звање: медицинска сестра - техничар - општег смера са IV степеном стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад. Заинтересовани
кандидат за радно место медицинске сестре-техничара општег
смера подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о
завршеној школској спреми; фотокопију потврде о положеном
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стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате
од надлежне коморе; кратку биографију; фотокопију личне
карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице правно-кадровске службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати
у разматрање. Како достављену документацију подносиоца
молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће објављена на огласној табли Дома здравља
Гроцка, а информације се могу добити у правно-кадровској
служби Дома здравља Гроцка.

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

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за
одржавање рачунарске опреме и администрирање рачунарске
мреже Центра за информатику и биостатистику:

Сарадник - техничар за одржавање рачунарске
опреме
Опис послова и радних задатака: обавља послове одржавања
и сервисирања рачунарске опреме и рачунарске мреже Института. Учествује у пословима везаним за стручну помоћ заводима и институтима за јавно здравље, другим здравственим
установама и другим центрима Института из области здравствене статистике и информатике. Обавља послове руковања
техником приликом презентација и сл. Обавља послове развоја и ажурирања интернет презентације Института. Обавља
и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу шефа
Одељења.

о завршеној стручној спреми, копију сведочанства о положеном стручном испиту, копију извода из матичне књиге и
држављанства (копије се не враћају кандидатима). Рок за подношење молби је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Молбе слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Молба“.

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.

Пољопривреда и ветерина
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„ВЛАСИНА - ОРГАНИК“

17532 Власина Рид, Власина Рид бб
тел. 017/409-790

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - техничког смера, положен
стручни испит за здравственог сарадника, знање једног светског језика, познавање рада на рачунару и организационе способности. Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.
оrg.rs или на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс
- техничар за одржавање рачунарске опреме“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.
Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“ и на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије.

УСЛОВИ: VII/1, VI/1 или IV степен стручне спреме, пољопривредне, економске или друге струке, најмање годину дана
радног искуства на пословима руковођења, да кандидат није
осуђиван за кривична дела: привредни криминал и злоупотреба службене дужности, као и да се против њега не води истрага, односно да није подигнута правноснажна оптужница - не
старије од 3 месеца, да има план и програм рада за мандатни
период. Уз пријаву која се доставља на адресу: Мотел „Нарцис“, Власина Рид бб, 17532 Власина Рид, доставити: оверену
фотокопију дипломе, потврду привредног субјекта у којем је
кандидат радио на пословима руковођења, уверење надлежног судског органа/полиције да кандидат није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак, односно да није
подигнута оптужница, план и програм рада Задруге за мандатни период.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ИЗ
ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА „ХОЛИМЕД“

11000 Београд, Светогорска 25
e-mail: posao@petshop.cо.rs

Специјалиста гинекологије и акушерства

Предузеће „АQUARIUS“ у свом саставу има више пословних
јединица ветеринарских апотека/пет шопова, у циљу ширења
посла и побољшања стручности, расписује конкурс за:

11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
е-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com
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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-948, 8120-164

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - лабораторијски техничар, без обзира на радно искуство, положен
приправнички испит. Уз молбу приложити: копију дипломе
Бесплатна публикација о запошљавању

„АQUARIUS“ DOO

Дипломирани ветеринар

са лиценцом и положеним државним испитом
2 извршиоца

УСЛОВИ: пол: женски/мушки, искуство - пожељно, није неопходно, сменски рад, као и рад викендом, тимски рад, спремност рада на свим локацијама у Београду, ангажованост на
побољшању услуга. CV доставити лично на адресу: Београд,
Светогорска 25, од 10,00 до 20,00 часова, осим недеље. Рок за
пријаву је 15.04.2014. године.

Обука за активно
тражење посла
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Наука и образовање

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине,
осим услова из става 1 овог члана, лице мора да има и доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и става 2 овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре
закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да
не испуњава услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије да се подвргне
лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.

Бе о г ра д
ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Оглас објављен 19.03.2014. године у публикацији „Послови“, мења се
у делу за радно место под бр. 2, тако што уместо: наставник за избор
у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну област
Лековито ароматично и зачинско биље, треба да стоји: наставник за
избор у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну
област Посебно воћарство, и мења се за радно место под бр. 4, тако
да уместо: сарадник за избор у звање и на радно место доцента за
ужу научну област Исхрана домаћих и гајених животиња, треба да
стоји: наставник за избор у звање и на радно место доцента за ужу
научну област Исхрана домаћих и гајених животиња. У осталом делу
оглас је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента за ужу
научну област Биохемија
на одређено време до 3 године

Сарадник у настави у звању асистента за ужу
научну област Општа и неорганска хемија

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских студија, други услови утврђени чл. 72 и 122 Закона о високом
образовању и Статутом Хемијског факултета.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се бира, други услови утврђени чл. 64 и 65
Закона о високом образовању и Статутом Хемијског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58
тел. 011/311-17-79, 214-39-65

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запосленог са одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, као и посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи и Правилником о систематизацији радних места, одговарајуће образовање, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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. Уверење о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. У
поступку одлучивања о избору кандидата биће извршена провера психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима, у Националној служби за запошљавање - Филијала
за град Београд. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографске податке
приложити и доказе о испуњености услова о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и доказ о држављанству
(оригинали или оверене фотокопије).

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

Наставник у свим звањима (доцент, ванредни
професор, редовни професор), за предмете:
Педагогија и Дидактика, ужа научна област
Друштвено-хуманистичке науке у спорту и
физичком васпитању
УСЛОВИ: Избор за наставника у звању доцента или ванредног
професора врши се за период од 5 година. Наставник изабран
у звање редовног професора заснива радни однос на Факултету на неодређено време. Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању РС и
да имају завршен филозофски факултет - група за педагогију.

на одређено време до 3 године
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ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714

Наставник физике

на одређено време до повратка запослене са трудничког
боловања, са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом, на следећи начин: поседовање одређеног образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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, поседовање држављанства Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се пријава уз конкурс која садржи: диплому о
стеченом образовању - оверена копија; уверење о држављанству - оверена копија; извод из матичне књиге рођених - оверена копија; потврду високошколске установе да је кандидат
слушао/похађао наставу на српском језику; потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеном стручном испиту за наставника или лиценца за наставника (кандидат који
има положен стручни испит или лиценцу за наставника није у
обавези да доставља потврду високошколске установе о поседовању психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања
мишљења Националне службе за запошљавање, за проверу
психофизичке спремности кандидата. Пријаве слати на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714

Наставник физике

са 40% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог изабраног на радном месту вршиоца дужности
установе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом, на следећи начин: поседовање одређеног образовања, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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, поседовање држављанства Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се пријава уз конкурс која садржи: диплому о
стеченом образовању - оверена копија, уверење о држављанству - оверена копија, извод из матичне књиге рођених - оверена копија, потврду високошколске установе да је кандидат
слушао/похађао наставу на српском језику; потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеном стручном испиту за наставника или лиценца за наставника (кандидат који
има положен стручни испит или лиценцу за наставника није у
обавези да доставља потврду високошколске установе о поседовању психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања
мишљења Националне службе за запошљавање, за проверу
психофизичке спремности кандидата. Пријаве слати на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714

Спремачица

на одређено време до повратка одсутне запослене са
боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом, на следећи начин: поседовање
одређеног основног образовања; поседовање држављанства
Републике Србије; лекарско уверење; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља
школа). Потпуном пријавом сматра се пријава уз конкурс која
садржи: диплому о стеченом основном образовању - оверена копија; уверење о држављанству - оверена копија; извод
из матичне књиге рођених - оверена копија. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник за електротехничку групу
премета: Елементи аутоматизације - за
образовни профил електротехничар
аутоматике, Електротермички уређаји - за
образовни профил електромеханичар за
термичке и расхладне уређаје, Примена
рачунара у електротехници - за образовни
профил електротехничар енергетике и
електротехничар за термичке и расхладне
уређаје и Електричне мреже - за образовни
профил електротехничар енергетике

са 20 часова недељно у настави, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, по основу
обављања послова директора у првом изборном периоду

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 6/01,
3/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08, 11/08 и 9/13), као и
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 кандидати имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 знају језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Конкурсни поступак
се спроводи сагласно одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву са
биографским подацима на конкурс доставе и документацију о
испуњавању услова из конкурса: оверену копију дипломе, оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије
од шест месеци), доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности (лекарско уверење) - доставља се пре закључења
уговора о раду, доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Претходну психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са
одговарајућом документацијом достављају се на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426

Наставник енглеског језика и књижевности

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, са 34% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 и
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником 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
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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; држављанство Републике Србије, знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију уверења о држављанству и оверену фотокопију дипломе - уверења о стеченом одговарајућем
образовању. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИЋ“
11000 Београд, Кнеза Милоша 1а
тел. 011/3230-226

Корепетитор

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник контрапункта и увода у
компоновање

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник клавира

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), са Правилником о степену
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама, остали услови прописани чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс, са биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе следеће
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати достављају поред наведеног:
доказ о поседовању образовања 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 - издато од одговарајуће високошколске установе (наставник и стручних 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, па је потребно да достави уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије
и психологије у току студија или доказ о положеном струном
испиту, односно положеном испиту за лиценцу); 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. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
шаљу на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. У поступку
одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима (коју врши надлежна
служба за послове запошљавања), у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
„МЕТРОПОЛИТАН“ УНИВЕРЗИТЕТ
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Наставник за област Драматургија (за наставу
на предметима: Драматургија, Драматургија
видео игара)
Библиотекар

за рад у универзитетској библиотеци, са завршеним
филолошким факултетом - библиотекарство и
информатика

Наставник за ужу област Рачунарске науке
(за наставу на предметима: ОО програмирање,
Веб системи, Развој веб апликација,
Развој мобилних апликација, Рачунарска
форензика, Паралелно програмирање, Ц#
програмски језик, Дистрибуирани системи,
Напредне мрежне технологије, Планирање и
оптимизација мрежа, Теорија хакерисања и
напада, Уграђени системи, Развој софтвера за
уређене системе)
Наставник за ужу област Софтверско
инжењерство (за наставу на следећим
предметима: Софтверско инжењерство, Развој
великих софтверских система, Агилне методе
развоја софтвера, Инжењерство системског
софтвера)
Наставник за ужу област Информациони
системи (за наставу на предметима: Савремене
методологије развоја информационих система,
Иновације и нове технологије информационих
система, Администрација рачунарских система
и мрежа, Пословна интелигенција)
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове за избор у звања
дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. Кандидати који се бирају у звање доцента или ванредног професора бирају се на одређено време на
пет година. Библиотекар се бира на одређено време до годину дана. Кандидати се пријављују искључиво електронским
путем, коришћењем обрасца за пријаву која се може преузети
са сајта факултета: www.metropolitan.еdu.rs/конкурс и слањем
попуњеног обрасца на адресу: konkurs@metropolitan.еdu.rs.
Допунску документацију (копије диплома и радова) кандидати
могу да пошаљу поштом или да донесу на наведену адресу
Универзитета. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Цртање и сликање, за предмете:
Анатомско цртање 1 и 2

на Одсеку примењено сликарство, на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, услове
прописане актом Националног савета за високо образовање и
општим актима Универзитета уметности у Београду и ФакултеБесплатна публикација о запошљавању

та примењених уметности у Београду. Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биографију на прописаном обрасцу 2 (два примерка у у штампаној форми и један у
електронској форми на CD-у), оверен препис дипломе, радове
из области уметности, односно науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама“ и уверење надлежног
органа да правноснажном пресудом није осуђен за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4
Закона о високом образовању - ‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 76/2005,
100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013). Образац 2 и
извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу се
преузети у Правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.
bg.аc.rs). Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе
радове на основу којих се може сагледати да ли и како влада
материјом наставног предмета за који конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија радова који се не могу поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова
реализованих на одређеном месту или за одређене потребе.
Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у
свим областима који нису реализовани. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Учесници конкурса, пријаву
на конкурс, комплетан образац 2 са попуњеним или непопуњеним пољима, потребну документацију којом доказују испуњеност конкурсних услова и радове - подносе Правној служби
факултета - Факултет примењених уметности у Београду,
Београд, Краља Петра 4, у времену од 10,00 до 13,00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За
додатне информације позвати број телефона: 011/3281-251.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС“

11000 Београд, Патриса Лумумбе 5

Наставник разредне наставе

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да
поднесу: оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
факултету, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело из овог члана
(уверење прибавља школа), уверење о држављанству Републике Србије; доказ о знању српског језика (диплома на српском језику) и доказ о испуњености услова из члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психолошке способности за рад са децом и ученицима
врши Национална служба за запошљавање, по истеку рока за
пријављивање. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 011/2772563 и 2089-302.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар-професор математике и друго
предвиђено чл. 1 Правилника о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 8/11). У радни однос на место наставника може да буде примљено лице под условом да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 и 4 или чл. 121 став
10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
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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 или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство РС; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме, доказ о испуњености услова предвиђених чл. 8 став 2 и 4
или чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), оверену
фотокопију уверења о држављанству РС, потврду да је кандидат одговарајуће образовање стекао на српском језику. Неће
се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз
које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Школа нема обавезу да доказе поднете уз
пријаву враћа кандидатима који нису изабрани.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор или доцент за ужу
научну област Студије менаџмента људских
и социјалних ресурса, за наставни предмет:
Менаџмент људских и социјалних ресурса
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука одбране безбедности и заштите - VIII
степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова,
као и радове.
Редовни професор за ужу научну област студије Цивилне
заштите и заштите животне средине, за наставни предмет:
Здравствена и социјална заштита
УСЛОВИ: доктор медицинских наука; доктор наука одбране, безбедности и заштите - VIII степен стручне спреме. Уз
пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију
дипломе, списак научних радова, као и радове.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Универзитету у Београду - Факултету безбедности, лично или
поштом, у року од 15 дана од дана објављивања.

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

Асистент за ужу научну област Међународне
студије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија
или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске
дисертације; да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање 08,00; да
имају смисао за наставни рад, као и да испуњавају услове
предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у
Београду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања, а посеб-
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но из уже научне области за коју се кандидат бира, време
трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање
светских језика. Уз пријаву приложити: биографију, оверен
препис дипломе стечене у земљи или решење о признавању
стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење
о положеним испитима са претходних нивоа студија, доказ о
познавању светских језика, списак радова и радове, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу: Факултет политичких наука, Београд,
Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-702

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава услове
прописане чл. 8 став 2, чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да има одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона за наставника основне школе, за
педагога или психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе; 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 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 кривиичних 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. Уз пријаву кандидат подноси:
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, оверен препис уверења о положеном стручном
испиту-дозволи за рад, потврду о раду у образовању, уверење
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 кривиичних 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 о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ,
ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈУ

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Менаџмент и маркетинг, са посебним
компетенцијама за извођење наставе из
предмета: Управљање људским ресурсима
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образовању,
Правилником о избору наставника и сарадника Универзитета
Сингидунум и Правилником Факултета. Уз пријаву доставити:
биографију, списак објављених радова, копије радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама,
копију личне карте, потврду МУП-а о неосуђиваности, коппије
сертификата и сл. Пријаве са прилозима доставити секретаријату Факултета до 17.04.2014. године, а скенирану пријаву
обавезно доставити на е-mail: info@fefa.еdu.rs.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558
e-mail: оs.jovancvijic@open.telekom.rs

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

Професор биологије

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи и условима прописаним чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије и извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење молби је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се
разматрати. Сва додатна обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/2764-558.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2
тел. 011/2182-944

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника ове
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад;
дозвола за рад; обука и положен испит за директора установе;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Узеће
се у обзир да није донет подзаконски акт о програму обуке и
Бесплатна публикација о запошљавању

полагању испита за директора установе. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс
за директора достављају се следећи докази: диплома о стеченом високом образовању (оверена фотокопија), уверење о
дозволи за рад наставника или стручног сарадника - лиценца,
односно уверење о положеном стручном испиту за наставника или стручног сарадника (оверена фотокопија), уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (оригинал), потврда о најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал), биографски
подаци са прегледом кретања у служби, докази о организаторским и другим квалитетима неопходним за обављање послова
директора (оригинал или оверена фотокопија), уверење суда
да против лица није покренута истрага, нити подигнута оптужница за кривично дело из надлежности суда (оригинал), доказ
из казнене евиденције од Министарства унутрашњих послова (оригинал) - прибавља Академија, доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ за
вршење делатности, доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад - диплома о стеченом високом
образовању на српском језику из тачке 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
документацијом доставити препорученом поштом на адресу:
Ваздухопловна академија, 11000 Београд, Булевар војводе
Бојовића 2 или лично у секретаријат Ваздухопловне академије, сваког радног дана, од 11,00 до 16,00 часова. Кандидати
ће бити обавештени у писаној форми о резултату конкурса, у
року од 7 дана од дана доношења решења Школског одбора о
избору директора.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“

11000 Београд, Др Милутина Ивковића 4
тел. 011/2647-742

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, са 95% радног
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће 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,
а у свему према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника за основне школе и Правилнику о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места за
запослене; 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 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 зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Доказе о испуњености услова о одговарајућем образовању и
држављанству доставити уз пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе и уверења о држављанству). Доказ о знању
језика доставити само уколико је кандидат диплому стекао
на универзитету ван РС. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставити пре закључења уговора о раду
(лекарско уверење), а доказ о неосуђиваности - прибавља
школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити
на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД“
11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-585

Наставник математике - без лиценце
(приправник)
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани
математичар - математика финансија; мастер математичар;
мастер професор математике. Лица која су мастер математичари и мастер професори математике морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике и примењене математике (са
положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник здравствене неге - теоријске
наставе и вежби у гинекологији и акушерству,
приправник (без лиценце)
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколошки инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска
сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани
психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог;
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар. Кандидати за ово радно
место треба да имају претходно стечено средње образовање
у подручју рада здравство и социјална заштита, а лица која
имају занимање дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог и дипломирани специјални педагог, треба да имају и стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник хемије - без лиценце (приправник)
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; професор
биологије - хемије; професор физике - хемије; дипломирани
инжењер хемије, аналитички смер; дипломирани инжењер
хемије - биоенергетски смер; дипломирани хемичар опште
хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој;
дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; мастер
хемичар; мастер професор хемије.
ОСТАЛО: Доставити: пријаву, диплому (оверен препис, не старији од 6 месеци) и уверење о држављанству (оверен препис,
не старији од 6 месеци). Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/3291-196
е-mail: vslpu@vslpu.еdu.rs

Руководилац рачуноводства
на одређено време

УСЛОВИ: минимум виша школа - VI степен стручне спреме,
економског усмерења, сертификат овлашћеног рачуновође,
најмање 5 година радног искуства на рачуноводственим
(буџетским) пословима и познавање рада на рачунару (МS
Office, Еxcel, Интернет Explorer, Оutlook Еxpres). Кандидати
подносе: пријаву на конкурс, биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење надлежног
суда да нису кривично осуђивани, оверену фотокопију дипломе и оверену фотокпију сертификата овлашћеног рачуновође.
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Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу школе. По завршеном конкурсу кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/3291-196
е-mail: vslpu@vslpu.еdu.rs

Наставник за област Ликовне уметности, ужа
област Вајарство (реизбор)
на одређено време, за групу предмета:
- Вајање - Рељеф
- Вајање - Портрет
- Самопромоција - Портфолио
- Вајање - Садржај и форма
- Вајање 3
- Вајање 4
- Вајарске технологије 2
- Скулптура у покрету
- Портфолио

УСЛОВИ: У наставно звање у пољу уметности, област Ликовне
уметности, ужа област Вајарство, може бити изабрано лице
које има високо образовање првог степена, позитивну оцену
наставног рада, призната уметничка дела, склоност и способност за наставни рад и најмање 5 година радног искуства у
настави. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању. Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на прописаном обрасцу - преузима се са сајта школе: www.vslpu.еdu.rs и
достављају је у електронској и штампаној форми), биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење надлежног суда да нису кривично осуђивани, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, односно
магистратури, докторату, списак радова, портфолио у штампаној форми са фотографијама радова (обавезно дати у JPG
формату, величине 1024x768 пиксела у резолуцији 72 DPI).
Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објавиљивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-058

Наставник медицинске биохемије

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања и одсуства ради неге детета, са 90% радног
времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине - специјалиста за клиничку
биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;
дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине - специјалиста клиничке биохемије; магистар фармације
- медицински биохемичар; мастер биохемичар.

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања и одсуства ради неге детета, са 95% радног
времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар
- професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена
математика; дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: основи геометрије); дипломирани информатичар;
професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије
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Наука и образовање

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

Наставник фармакологије

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања и одсуства ради неге детета, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; доктор медицине; магистар фармације.

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност).
ОСТАЛО: За пријем у радни однос кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да поседују одговарајуће образовање
у складу са чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013) и у складу са одредбама Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91...11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013);
2. да поседују психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
примање или давање мита, за кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. поседовање држављанства РС; 5. знање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Да би се пријава сматрала потпуном,
кандидати уз пријаву треба да доставе: 1. краћу биографију;
2. доказ о врсти и степену стручне спреме (диплома и додатак дипломи); 3. доказ о 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; 4. уверење о држављанству; 5.
извод из матичне књиге рођених; 6. доказ о знању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на
српском језику, односно доказ о знању српског језика који је
издала овлашћена институција). Доказе о испуњености услова из тач. 1, 3, 4, 5 и 6 - кандидати достављају уз пријаву и
документа морају бити у оригиналу или у овереном препису.
Уверење о општој здравственој способности, тј. лекарско уверење (психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима) - кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3, који се
односи на неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. У складу са чл. 130 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања, проверу
психофизичких способности за рад са ученицима на захтев
школе врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Пријаве са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања,
искључиво поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „ За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Бор
ШОСО „ВИДОВДАН“

19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/422-490

Директор
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 (високо образовање стечено на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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. Директор се бира на период од четири године. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на
ком се изводи образовно - васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о
радном искуству; преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно).

ОМШ „МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/459-068

Наставник солфеђа

до истека мандата директора школе

Наставник солфеђа

до повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати за наведена радна места треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће високо образовање у смислу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и сагласно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима, да
је кандидат 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 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. Уз пријаву на
конкурс приложити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о испуњености
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услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству; са пријављеним кандидатима биће обављен
разговор по истеку рока за пријављивање. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности.
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе. Неблаговремене и пријаве са непотпуном документацијом неће се
узети у разматрање.

шест месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом; радну биографију. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, по
окончању конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању услова
подносе се на адресу школе, поштом, са назнаком: „Конкурс за
директора“ и лично у просторијама школе, у времену од 09,00
до 13,00 часова. За потребне информације обратити се на број
телефона: 032/372-004.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ „NS PRO GROUP“

19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/456-310

31000 Ужице, Трг партизана 10
тел. 031/518-143

Наставник географије

Пофесор или предавач немачког језика

са 80% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор географије;
дипломирани географ; професор историје - географије;
дипломирани географ - туризмолог; дипломирани географ
(туризмолог); дипломирани географ - просторни планер,
дипломирани професор географије - просторни планер - мастер; дипломирани менаџер у туризму; мастер географ; мастер
професор географије; мастер професор географије и информатике; мастер професор биологије и географије. Кандидати
треба да испуњавају опште услове прописане у члану 8 Закона
о основама система образовања и васпитања, Законом о раду
и посебне услове прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и овом одлуком. Кандидати достављају
школи: пријаву са назнаком радног места за које се јављају и
документима које прилажу, диплому или уверење о стручној
спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених (сва документа прилажу се у оригиналу или у овереном препису). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.

Ч ач а к
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; да кандидат испуњава услове прописане чланом 59,
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13), високо образовање; лиценцу или уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога;
најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања; држављанство 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 или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа); да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву приложити: оверен препис дипломе
о завршеном факултету; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду о радном
стажу (најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања); уверење о држављанству (не старије од
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на одређено време, за рад у Чачку

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор немачког
језика, апсолвент или лице са високим познавањем немачког
језика. Заинтересовани кандидати пријаве и CV достављају
искључиво на е-mail: uеnspro@sbb.rs, а све додатне информације могу се добити на контакт телефоне: 031/518-143 и
060/0518-143. Пожељно је радно искуство, као и возачка дозвола „Б“ категорије. Рок за подношење пријава је 30.04.2014.
године.

ОШ „СВЕТИ САВА“

32300 Горњи Милановац, Бошка Бухе 17
тел. 032/720-510

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; да кандидат испуњава услове прописане чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да
има психичку и физичку способност за рад са децом и ученицима, здравствену способност за рад са ученицима (доказ о
испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду - лекарско уверење), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад - лиценцу
наставника, психолога или педагога, односно положен стручни испит, завршену обуку и положен испит за директора, најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе, оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци, доказ
- потврду о радном стажу, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о положеном испиту за директора школе (с
обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита за директора школе, пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора школе). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима доставити
на адресу школе.

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

Васпитач

за рад у одељењу у Кањижи, на мађарском наставном
језику, до повратка привремено одсутне запослене
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УСЛОВИ: да је кандидат васпитач који је стекао образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; да има 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије, да зна мађарски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: доказ
о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о
држављанству (фотокопија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа
ће прибавити службеним путем. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс - васпитач“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“

23315 Мокрин, Светог Саве 101

Насатавник информатике и рачунарства

на одређено време до повратка запосленог са функције, са
28 сати недељно (70% норме радног времена)

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: држављанство Републике Србије; да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису кривично осуђивани на безусловну казну затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскрнављење,
запуштање или злостављање малолетног лица, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, одговарајући степен и врста образовања сагласно чл. 8 Закона о основама система образовања и
васпитања: професор информатике, професор информатике у
образовању, професор информатике и техничког образовања,
дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер
пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике-за рачунарску технику и информатику, дипломирани
математичар-за рачунарство и информатику, дипломирани
инжењер организације рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер организације-за информационе системе, дипломирани инжењер за информационе системе, дипломирани
инжењер организационих наука-одсек за информационе системе, дипломирани економиста-за економику, статистику и
информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике, дипломирани
инжењер електронике, професор технике и информатике,
професор техничког образовања, професор електротехнике,
професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за
информационо-управљачке и комуникационе системе, професор информатике-математике, дипломирани информатичар,
дипломирани информатичар-пословна информатика, дипломирани информатичар-професор информатике, професор
географије-информатике, дипломирани информатичар-мастер, дипломирани професор географије-информатике, мастер,
професор физике-информатике, дипломирани професор физике-информатике-мастер, дипломирани информатичар-мастер
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пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за економску статистику и информатику, дипломирани
физичар, дипломирани физичар-примењена и компијутерска
физика-мастер, дипломирани физичар-примењена физика и
информатика-мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер
економиста, мастер професор информатке и математике, мастер професор информатике и физике, мастер професор физике и информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор
информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука/смер информациони системи и технологије или софтверско инжењерство
и рачунарске науке, дипломирани инжењер електротехнике и
рачунарства-мастер, дипломирани инжењер организационих
наука-мастер из области информационих система и технологија, дипломирани професор информатике и математике-мастер, дипломирани професор технике и информатике-мастер,
дипломирани професор информатике и технике-мастер, професор основа технике и информатике, професор географије
и информатике. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета информатика и рачунарство може да изводи
и лице које је на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, савладало програм рачунарства и информатике. Наставу и друге облике облике образовно-васпитног
рада из предмета информатика и рачунарство може да изводи
лице које је стекло академско звање мастер које у оквиру завршених студија мора имати најмање 5 информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање)
и најмање два предмета из једне или две следеће области:
Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу наставног плана и програма студија, односно
студијског програма. Такође, са одговарајућим образовањем
лице мора да има и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодава праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио
испит из психологије и педагогије или има положен стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из претходног става. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе: извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, доказ о испуњености услова из чл. 8
ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о неосуђиваности школа ће тражити по службеној дужности, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - школа ће тражити
од изабраног кандидата. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореном омоту, са назнаком: „За конкурс“, на адресу
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 0230/62-048.

К ра гу ј е в а ц
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Сарадник у звању асистента за ужу грађанскоправну научну област

на одређено време 3 године, са условима из чл. 127 Статута
Правног факултета у Крагујевцу

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних наука
или VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; други општи и посебни услови прописани чланом 62 ст. 3 Закона о високом образовању, Статутом и другим актима Правног
факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса слати на горенаведену адресу, у року од 8
дана.
26.03.2014. | Број 562 |
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34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању редовног професора за ужу
научну област Физиологија

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хирургија

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Интерна медицина

на одређено време 3 године

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

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Фармацеутска технологија

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хирургија

на одређено време 5 година

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен фармацеутски
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

на одређено време 5 година

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

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

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Интерна медицина

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну област
Физиологија

на одређено време 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Физичка хемија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
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на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област
Болести зуба и ендодонција
на одређено време 1 година

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

Наука и образовање

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске
студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета
Медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних
и научних публикација и по један примерак тих публикација.
Конкурсну документацију доставити и у електронској форми.
Рок за пријаву је 15 дана.рад. Уз пријаву доставити: доказ о
стручној спреми (оверена копија дипломе или уверења); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву уз потребну документацију доставити на
горенаведену адресу, у року од 8 дана. Ближа обавештења
могу се добити на број телефона: 037/798-104.

К ра љ е в о
ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ‘‘
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

Наставник математике

на одређено време до повратка одсутног радника преко 60
дана, са 33% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и услове
у складу са чланом 8 став 4 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и да има одговарајуће образовање
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс
доставити: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, са холограмом или оверена фотокопија - не старија од 6 месеци. оригинал или оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о
испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (посебна потврда да је у току
студија положио испите 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 шест 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 члана 120
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на српском језику (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 поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), подноси само изабрани кандидат пре закључења
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, 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, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља
школа. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу школе. Сва обавештења могу се добити на број телефона: 036/631-825.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ“
36203 Адрани
тел. 036/841-223

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да
испуњавају следеће услове: стечено одговарајуће високо образовање за наставника, педагога и психолога (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 поседују дозволу за рад (лиценцу) за
наставника, педагога или психолога; да имају завршену обуку и положен испит за директора; најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике
Србије; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном стажу у области образовања,
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
биографију са кратким прегледом кретања у служби, предлог
програма рада директора школе, доказ о обуци и положеном
испиту за директора установе, доказ да знају језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који
образовање није стекао на српском језику. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности школа ће
тражити по службеној дужности. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава која не садржи
доказ о обуци и положеном испиту сматраће се потпуном, јер
програм обуке директора школе и подзаконски акт којим се
регулише ова материја нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у року од годину
дана од дана ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта. Пријаве на конкурс са осталом документацијом
доставити лично или на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 036/841-223.

ОШ „МЛАДОСТ“

36217 Врњци, Железничка 26
тел. 036/631-468

Наставник српског језика и књижевности

са 61% радног времена, на одређено време преко 60 дана,
до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, високо образовање
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стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и да има стечену врсту образовања у складу са чл. 3 став 1 тачка 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013), односно да је: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
професор, односно дипломирани филог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог, мастер професор
језика и књижевности; кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисиплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана
8 став 4 Закона; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у
школи остварује се на српском језику. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да, поред краће биографије, у оригиналу
или у овереном препису доставе следећу документацију: доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ о поседовању образовања 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 - издат од стране одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно о положеном испиту за лиценцу, доказ о испуњености
услова у погледу, физичке, психичке и здравствене способности - прибавља се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања.

К р уше в а ц
ОШ „ДРАГИ МАКИЋ“

37262 Бошњане, Вука Караџића 1
тел. 037/798-104

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 24 став
1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
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11/2012 и 15/2013) и чл. 8 и 121 став 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13); 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;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: доказ
о стручној спреми (оверена копија дипломе или уверења);
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву уз потребну документацију доставити
на горенаведену адресу, у року од 8 дана. Ближа обавештења
могу се добити на број телефона: 037/798-104.

Ле с к о в а ц
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Село Свође, 16210 Власотинце
тел. 016/861-103

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне школе или педагога или психолога; да има
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе
и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем овбразовању, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола
за рад - лиценца), оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора школе), потврду о
раду у установи на пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
само кандидат који је изабран, пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из чл.
120 став 1 тачка 3 Закона - прибавља школа.

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

Наставник енглеског језика

за рад у Конареву и издвојеним одељењима у Лопатници и
Толишници, за 30% радног времена, на одређено време до
повратка наставника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу
пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених
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Законом о раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл.
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да кандидат има одговарајуће образовање - степен
стручне спреме предвиђен чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен 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 (доказује се потврдом); 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. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију, којом
доказују да испуњавају услове предвиђене Законом и Правилником, као и овим конкурсом: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности
школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење
прилаже се по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу
у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Л о зн и ц а
ОШ „КАДИЊАЧА“

15300 Лозница, Генерала Јуришића
тел. 015/878-740

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да поседује дозволу за рад - лиценцу; да има савладану обуку и положен испит за директора установе (програм
обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за
директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити
у обавези да у законском року положи испит за директора);
за одговарајућа образовања најмање 5 година радног стажа
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима, да је
држављанин РС; 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик на ком се остварује образовно
- васпитни рад; биографију са кратким прегледом кретања у
служби.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању;
оверен препис - фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволе за рад наставника и стручног сарадника); потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; радну биографију са кратким прегледом рада у
служби; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве
са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертима на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања,
са назнаком: „Конкурс за директора школе - не отварај“. За сва
обавештења контактирати секретара школе. Одлука о избору
директора школа биће донета у законском року. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 5

Наставник виолине

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат
треба да испуњава и посебне услове утврђене актима школе: VII
степен стручне спреме, завршен факултет музичке уметности,
одређен смер: дипломирани музичар, усмерење виолиниста;
дипломирани музичар виолиниста, академски музичар виолиниста, мастер музички уметник, професионални статус виолиниста. Уз пријаву кандидати подносе: доказ о одговарајућем
образовању (оверену фотокопију); уверење о држављанству
РС (оверену фотокопију - не старије од шест месеци); доказ
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о
раду); уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом
за 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа). Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“

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

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани 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 њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (школа
прибавља службеним путем); држављанство РС; знање срп26.03.2014. | Број 562 |
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ског језика. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс са
биографијом доставе: уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), оверен препис дипломе о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију). Пријаве слати на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. За све информације обратити се секретару школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Ниш
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању,
предмет: Теорија физичке културе
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање звања
наставника прописани су чл. 64 и 65 Закона о високом образовању, чл. 120 Статута Универзитета у Нишу и чл. 97, 99 и
100 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу:
у звање доцента може бити изабрано лице које поред услова
за звање доцента има научни назив доктор наука - докторат
науке из уже научне области (предност има кандидат који има
тему доктората из предмета за који се бира), научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; у звање
ванредног професора може бити изабрано лице које поред
услова за звање доцента има више научних радова од значаја
за развој науке у ужој области, објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у
научним пројектима, објављен уџбеник, односно монографију
или практикум за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис
дипломе о стеченом научном називу доктора наука, списак
радова са библиографским подацима, као и саме радове. Рок
за пријаву је 15 дана.

Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу научну област Медицинске
науке у спорту и физичком васпитању, предмет:
Физиологија
Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу научну област Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању,
предмети: Историја физичке културе и
Активности у природи
Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу научну област Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању,
предмет: Методика физичког васпитања
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицања звања
наставника прописани су чл. 64 и 65 Закона о високом образовању, чл. 120 Статута Универзитета у Нишу и чл. 100 и 101
Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: у
звање ванредног професора може бити изабрано лице које
поред услова за звање доцента има више научних радова од
значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, односно објављену монографију или практикум за ужу област за
коју се бира и више радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима; у звање редовног професора
може бити изабрано лице које поред услова за звање ванредног професора има већи број научних радова који утичу на
развој научне мисли у ужој области, објављених у међународ-
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ним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи
број научних радова и саопштења изнетих на међународним
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате
у развоју научно - наставног подмлатка на факултету, учешће
у завршним радовима на специјалистичким и мастер студијама,
а посебно менторство у магистарским тезама или докторским
дисертацијама, као и учешће у комисијама за оцену и одбрану
магистарских теза и докторских дисертација. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора наука, списак радова са библиографским
подацима, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност. Уз пријаву доставити: доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/524-464

Конкурс објављен 12.03.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
18213 Трњане
тел. 018/4844-250

Радник на одржавању чистоће

са 60% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Горњем Љубешу, на одређено време до повратка одсутног
радника

Радник на одржавању чистоће

са 60% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у
Витковцу, на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа;
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању, доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
- не старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених),
радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни
однос). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник теорије музике и солфеђа

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној
музичкој школи прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12); општи услови за рад из Закона о раду; услови из чл.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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8 ст. 2 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Уз пријаву са биографијом, кандидат треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању и додатак дипломи (за завршене мастер
студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома
још није издата; извод из матичне књиге рођених прибављен
после 27.03.2009. године (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); да лице зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома о стеченом образовању). Изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима. Уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у члану
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља школа. Кандидати који буду позвани
од стране школе дужни су да приступе провери психофизичких способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати
су дужни да у пријави наведу контакт телефон, како би били
обавештени о поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери психифизичких
способности неће се разматрати. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, поштом или непосредно у
секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за ужу област Ликовна уметност
(избор у звање предавача)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен факултет ликовних уметности, завршене последипломске студије, одбрањена магистарска теза,
радно искуство 3 године. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе
основних студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом
академском називу магистра наука), извод из матичне књиге
држављана (не старији од 6 месеци), уверење да није кажњаван за кривична дела која га чине неподобним за обављање
послова у просвети (не старије од 6 месеци), преглед кретања
у служби са биографским подацима, списак научних и стручних радова, као и саме радове (објављени радови се враћају
након спроведеног поступка избора у звање предавача), уверење о дужини радног стажа. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Нови Па зар
ОШ „ЈОШАНИЦА“

Лукаре, 36306 Нови Пазар
тел. 020/448-073

1. Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу Мур

2. Наставник српског језика

на одређено време, за рад у издвојеном одељењу Мур

3. Наставник енглеског језика

на одређено време, за рад у издвојеним одељењима у
Комињу, Врбасићу, Крушеву, Жуњевићу и Грубетићу

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у
радни однос утврђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): одговарајуће образовање, да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученициБесплатна публикација о запошљавању

ма, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и 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 њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, држављанство Републике Србије, да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања 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 члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уз пријаву на конкурс обавезни доставити: оригинал или
оверену копију дипломе, односно уверење којим се доказује
одговарајуће образовање, оригинал уверења о држављанству
- на старији од 6 месеци, оригинал извода из матичне књиге рођених - не старији од шест месеци, одговарајући доказ
(потврда, уверење или друга исправа коју издаје надлежна
високошколска установа) којим се доказује да кандидат има
одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи, сходно члану 8 става 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013),
одговарајући доказ (сертификат или друга исправа коју издаје
надлежна високошколска установа или друга институција,
организација или национални савет) којим се доказује познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, и
то за радно место под бр. 2 - познавање српског језика; за
радна места под бр. 1 и 3 - познавање српског и босанског
језика, сходно члану 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013). Пријаве са потребним документима слати
на адресу школе или доставити управи школе.

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник хемије

на одређено време до повратка радника са функције
директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл.
8, 120 и 122 Закона о основама система васпитања и образовања. Пријаве са потребном документацијом (диплома о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, ако се образовно-васпитни рад остварује на
језику националне мањине, осим услова из става 1 члана 120
- лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад), доставити у року од 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 8
дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

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

1. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Хирургија
(Дечја хирургија)
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)
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Наука и образовање
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Микробиологија са паразитологијом и
имунологијом

15. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија (Неурохирургија)

3. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Стоматологија
са максилофацијалном хирургијом

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

радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

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

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

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

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

5. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Офталмологија

18. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Здравствена нега

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

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

6. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Патологија

19. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Фармација (Аналитичка хемија)

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

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати на
Факултету)

7. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Судска
медицина

20. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Фармација (Броматологија)

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

8. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Неурологија

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати на
Факултету)

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

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

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати на
Факултету)

9. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (Ендокринологија и болести
метаболизма)

22. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Стоматологија (Орална
медицина)

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

10. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Здравствена
нега

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

11. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Стоматологија
(Болести зуба и ендодонција)
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(39 сати на Факултету)

12. Наставник за ужу научну област Страни
језик (Енглески језик)

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати на
Факултету)

13. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Хирургија (Анестезија са
реанимацијом)

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

14. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Инфективне болести
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на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати на
Факултету)

23. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Стоматологија
(Пародонтологија)

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

24. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Стоматологија са
максилофацијалном хирургијом

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

25. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Интерна медицина (Онкологија)
на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

26. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Интерна медицина
(Ендокринологија и болести метаболизма)

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

27. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Интерна медицина
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

(Кардиологија)

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

28. Сарадник у настави за ужу научну област
Хирургија (Дечја хирургија)

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

29. Сарадник у настави за ужу научну област
Хистологија и ембриологија

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

цинска сестра), општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 19 и 20: VIII степен стручне
спреме, завршен медицински факултет (одсек за фармацију)
или фармацеутски факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.

30. Сарадник у настави за ужу научну област
Фармација (Фармакогнозија са фитотерапијом)
на одређено време 1 година, пуно радно време (40 сати на
Факултету)

УСЛОВИ: За радна места под бр. 21-24: VIII степен стручне
спреме, завршен медицински факултет (одсек за стоматологију) или стоматолошки факултет, општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 2: VIII степен стручне
спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радна места под бр. 25-27: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радно место под бр. 3: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек за стоматологију)
или стоматолошки факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радна места под бр. 28 и 29: студент мастер академских или специјалистичких студија или кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама медицине који је
студије првог степена, односно интегрисане академске студије
медицине завршио са укупном просечном оценом најмање
осам, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радна места под бр. 4-9: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 10: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (смер здравствена нега
или општа медицина) или факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, односно дефектолошки факултет са претходно завршеном високом струковном школом здравствених студија, односно вишом медицинском школом (одсек виша медицинска сестра), општи и посебни услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 11: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек за стоматологију)
или стоматолошки факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 12: високо образовање првог
степена, завршен филозофски факултет, објављени стручни
радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 13-17: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 18: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (смер здравствена нега
или општа медицина) или факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, односно дефектолошки факултет са претходно завршеном високом струковном школом здравствених студија, односно вишом медицинском школом (одсек виша медиБесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: За радно место под бр. 30: студент мастер академских или специјалистичких студија или кандидат са завршеним
интегрисаним академским студијама медицине (одсек фармација) или фармације који је студије првог степена, односно
интегрисане академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке
наставне предмете подносе доказ да су у радном односу у
здравственој установи која је наставна база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, за клиничке предмете - доказ о радном односу у здравственој установи
која је наставна база Медицинског факултета, списак радова
и публикација, оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказе о педагошком
искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности). Доказ
о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се писарници
Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови
Сад, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

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

Доцент или ванредни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Аутоматика
и управљање системима - геоинформатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и
рачунарства, искуство у извођењу наставе и креирању нових
предмета и студијских програма из области аутоматике и управљање системима, геоматике и геоинформатике, учешће у
домаћим и међународним пројектима и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

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

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

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарство, завршене основне академске и мастер
студије - мастер инжењер електротехнике и рачунарства из
научне/стручне области студија Електротехника и рачунарско
инжењерство - Рачунарство и аутоматика - Аутоматика и управљање системима, просечна оцена током студија (основне
академске и мастер студије) треба да је већа од 09,50 и услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Аутоматика и управљање
системима
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарство, завршене основне академске и мастер
студије - мастер инжењер електротехнике и рачунарства из
научне/стручне области студија Електротехника и рачунарско
инжењерство - Рачунарство и аутоматика - Аутоматика и управљање системима, просечна оцена током студија (основне
академске и мастер студије) треба да је већа од 09,50 и услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни
однос (навести прецизан назив уже научне области) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене
фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ
о нострификацији, уверење о уписаним докторским студијама, уверење о уписаним мастер студијама списак објављених
научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.

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

Расписује конкурс за избор у звање и на радно место наставника и сарадника:

1. Редовни професор за област музичке
уметности, ужа област Дириговање
2. Ванредни или редовни професор за област
музичке уметности, ужа област Гудачки
инструменти (Контрабас)
3. Ванредни или редовни професор за област
музичке уметности, ужа област Гудачки
инструменти (Виолина)

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Примењене рачунарске науке и
информатика

4. Ванредни или редовни професор за област
музичке уметности, ужа област Камерна музика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике
и рачунарство, мастер електротехнике и рачунарства, завршене основне и мастер академске студије, студијски програм:
Рачунарство и аутоматика, област примењене рачунарске науке информатика, минимална просечна оцена на основним академским студијама 09,20, а на мастер студијама 09,80, уписане
докторске студије, студијски програм Рачунарство и аутоматика, групација предмета из области примењене рачунарске
науке информатика, искуство у реализацији вежби из области
програмских језика, као и претходно искуство у активностима
истраживања у области реинжењеринга и реверзног инжењеринга база података и услови прописани чланом 72 Закона о
високом образовању.

5. Ванредни или редовни професор за област
ликовних уметности, ужа област Сликарство

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Аутоматика и управљање
системима
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2 извршиоца

6. Ванредни или редовни професор за област
ликовних уметности, ужа област Графика
7. Ванредни или редовни професор за област
драмских уметности, ужа област Глумачке
вештине
8. Ванредни или редовни професор за област
драмских уметности, ужа област Глумачке
вештине (Техника гласа)
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9. Ванредни или редовни професор за област
драмских уметности, ужа област Глумачке
вештине (Игре)

област музичке уметности, ужа област Соло
певање

10. Ванредни професор за област драмских
уметности, ужа област Драматургија

26. Стручни или виши стручни сарадник за
област музичке уметности, ужа област Гитара

на одређено време 5 година

на одређено време 4 године

11. Доцент или ванредни професор за област
ликовних уметности, ужа област Сликарство

27. Стручни или виши стручни сарадник
корепетитор за област музичке уметности

на одређено време 5 година

на одређено време 4 године

12. Доцент или ванредни професор за област
примењених уметности и дизајна, ужа област
Графички дизајн

28. Стручни или виши стручни сарадник
корепетитор за област драмских уметности,
ужа област Глумачке вештине

на одређено време 5 година

на одређено време 4 године

13. Доцент или ванредни професор за област
музичке уметности, ужа област Камерна музика
(Гудачки квартет)

29. Стручни сарадник за област примењених
уметности и дизајна, ужа област Графички
дизајн

14. Доцент за област ликовних уметности, ужа
област Цртање

30. Стручни сарадник за област музичке
уметности, ужа област Гудачки инструменти
(Виолина)

на одређено време 5 година
2 извршиоца

на одређено време 5 година
2 извршиоца

15. Доцент за област ликовних уметности, ужа
област Фотографија
на одређено време 5 година

16. Доцент за област музичке уметности, ужа
област Солфеђо
на одређено време 5 година

17. Доцент за област музичке уметности, ужа
област Гудачки инструменти (Виолончело)
на одређено време 5 година

18. Доцент за област музичке уметности, ужа
област Соло певање
на одређено време 5 година, са 30% радног времена

19. Доцент за ужу научну област - Филмологија
на одређено време 5 година, са 30% радног времена

20. Наставник вештина за област музичке
уметности, ужа област Клавирски практикум
на одређено време 5 година
2 извршиоца

21. Виши или самостални стручни сарадник
за област ликовних уметности, ужа област
Сликарство
22. Виши или самостални стручни сарадник за
област музичке уметности, ужа област Гудачки
инструменти (Виолина)
23. Стручни или виши стручни сарадник
за област ликовних уметности, ужа област
Графика
на одређено време 4 године

24. Стручни или виши стручни сарадник за
област музичке уметности, ужа област Солфеђо
на одређено време 4 године

25. Стручни или виши стручни сарадник за
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време 4 године

на одређено време 4 године

на одређено време 4 године, са 50% радног времена

31. Стручни сарадник за област ликовних
уметности, ужа област Графика
на одређено време 4 године

32. Сарадник у настави за област ликовних
уметности, ужа област Цртање
на одређено време 1 година, са 50% радног времена

33. Сарадник у настави за област музичке
уметности, ужа област Камерна музика
(Гудачки квартет)
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: високо образовање првог
степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област дириговање. За радно место под бр. 2: високо образовање првог степена основних академских студија из
области музичке уметности, ужа област гудачки инструменти
(контрабас). За радно место под бр. 3: високо образовање
првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област гудачки инструменти (виолина). За
радно место под бр. 4: високо образовање првог степена
основних академских студија из области музичке уметности,
ужа област гудачки инструменти (виолина), односно дувачки
инструменти (кларинет). За радно место под бр. 5: високо
образовање првог степена основних академских студија из
области ликовних уметности, ужа област сликарство. За радно
место под бр. 6: високо образовање првог степена основних
академских студија из области ликовних уметности, ужа област
графика. За радно место под бр. 7: високо образовање првог
степена основних академских студија из области драмских
уметности, ужа област глума. За радно место под бр. 8: високо
образовање првог степена основних академских студија из
области музичке уметности, ужа област соло певање. За радно
место под бр. 9: балетски педагог и првак балета. За радно
место под бр. 10: високо образовање првог степена основних
академских студија из области драмских уметности, ужа област
драматургија. За радно место под бр. 11: високо образовање
првог степена основних академских студија из области ликовних уметности, ужа област сликарство. За радно место под бр.
12: високо образовање првог степена основних академских
студија из области примењених уметности и дизајна, ужа
област графички дизајн. За радно место под бр. 13: високо
образовање првог степена основних академских студија из
области музичке уметности, ужа област гудачки инструменти
(виола односно виолина). За радно место под бр. 14: високо
образовање првог степена основних академских студија из
26.03.2014. | Број 562 |

43

Наука и образовање

области ликовних уметности. За радно место под бр. 15: високо образовање првог степена основних академских студија из
области ликовних уметности, ужа област фотографија. За радно место под бр. 16: магистарске студије из области музичке
уметности, ужа област музичка педагогија. За радно место под
бр. 17: високо образовање првог степена основних академских
студија из области музичке уметности, ужа област гудачки
инструменти (виолончело). За радно место под бр. 18: високо
образовање првог степена основних академских студија из
области музичке уметности, ужа област соло певање. За радно
место под бр. 19: научни степен доктора наука из поља
друштвено-хуманистичких наука, ужа научна област филмологија. За радно место под бр. 20: високо образовање првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област клавир. За радно место под бр. 21: високо
образовање првог степена основних академских студија из
области ликовних уметности, ужа област сликарство. За радно
место под бр. 22: високо образовање првог степена основних
академских студија из области музичке уметности, ужа област
гудачки инструменти (виолина). За радно место под бр. 23:
високо образовање првог степена основних академских студија из области ликовних уметности, ужа област графика. За
радно место под бр. 24: високо образовање првог степена
основних академских студија из области музичке уметности,
ужа област општа музичка педагогија. За радно место под бр.
25: високо образовање првог степена основних академских
студија из области музичке уметности, ужа област соло
певање. За радно место под бр. 26: високо образовање првог
степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област гитара. За радно место под бр. 27: високо
образовање првог степена основних академских студија из
области музичке уметности, ужа област клавир. За радно место
под бр. 28: високо образовање првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област
клавир. За радно место под бр. 29: високо образовање првог
степена основних академских студија из области примењених
уметности и дизајна, ужа област графички дизајн. За радно
место под бр. 30: високо образовање првог степена основних
академских студија из области музичке уметности, ужа област
гудачки инструменти (виолина). За радно место под бр. 31:
високо образовање првог степена основних академских студија из области ликовних уметности, ужа област графика. За
радно место под бр. 32: високо образовање првог степена
основних академских студија из области ликовних уметности,
уписане мастер академске студије из области цртање, студије
првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање осам. За радно место под бр. 33: високо образовање
првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област гудачки инструменти (виола) и уписане мастер академске студије из области гудачки инструменти (виола), студије првог степена завршене са укупном
просечном оценом најмање осам. За радна места под бр. 1 до
18: да кандидати испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и
93/2012), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду (минимални критеријуми за поље уметности). За
радно место под бр. 19: да кандидати испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
број 76/05, 44/2010 и 93/2012), Статутом Академије уметности
и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (минимални критеријуми за
поље друштвено-хуманистичких наука). За радна места под
бр. 20 до 33: да кандидати испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности. Закон о
високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.
аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“).
Потребна документа - сви кандидати достављају: пријаву на
конкурс која мора да садржи назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт
адресу и број телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављену од
суда (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или
очитана биометријска лична карта). Осим наведене документације, у зависности од радног места на које конкуришу, кандидати достављају додатну документацију: за радна места под
бр. 1 до 18: попуњен образац биографских података (Образац
1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности
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(www.аkademija.uns.аc.rs, у секцији „Наставници-Конкурси“)
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале
доказе о испуњавању услова радног места у складу са минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду. За радно место под бр. 14: кандидати прилажу и
портфолио уметничких радова са нагласком на уметничке
активности из областа цртања, штампа у А4 формару-три примерка и мапу радова са студијама (фигуративно-аналитички
цртеж). За радно место под бр. 19: попуњен образац биографских података (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници-Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми
(CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у
складу са минималним критеријумима поље друштвено-хуманистичких наука Правилника о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду. За радно место
под бр. 20: попуњен образац биографских података (Образац
1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности
(www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници-Конкурси“)
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале
доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом
114 став 2 Статута Академије уметности. За радна места под
бр. 21 до 31: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.
аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници-Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о
испуњавању услова радног места у складу са чланом 119 Статута Академије уметности Нови Сад. За радна места под бр. 32
и 33: попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.
uns.аc.rs, у секцији „Наставници-Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD), уверење о уписаним мастер
академским студијама и уверење о просечној оцени на основним студијама. За радно место под бр. 32: кандидати прилажу
и мапу уметничких радова из уметничке области цртање. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова достављају се на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“
21000 Нови Сад, Сељачких буна 51а
тел. 021/400-540

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника основне школе, педагога или
психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и 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 члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Документа која се
достављају уз пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту (дозволи
за рад-лиценца), оверена фотокопија уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора школе); доказ
о радном стажу, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, биографија са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
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3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на наведену адресу,
са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона: 021/400540.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

21428 Плавна, Маршала Тита 48
тел. 021/778-245

Директор

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршене мастер студије, односно основне студије у
трајању од најмање 4 године према члану 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања - кандидат треба
да достави оверен препис дипломе, односно оверено уверење
о завршеним студијама; држављанство Републике Србије (не
старије од шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат подноси својеручно потписану
изјаву о неосуђиваности, а школа по службеној дужности за
изабраног кандидата прибавља горепоменути доказ, односно
уверење да исти није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; радни
стаж у трајању најмање пет година у области образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - кандидат подноси потврду од стране послодавца; дозволу за рад,
односно лиценцу - кандидат подноси оверен препис лиценце;
положен испит за директора - кандидат који нема положен
испит дужан је да исти положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност; лекарско уверење (не старије од шест
месеци) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; кратку биографију. Пријаве
слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана.

не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 8 став 2 Закона. Документа која се достављају уз
пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад - лиценца у образовању), оверена фотокопија уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора школе), доказ о
радном стажу (оверена копија радне књижице или потврда о
стажу на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверена копија дипломе средње, више или високе
школе коју је кандидат завршио на језику на ком се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик) или доказ да је кандидат положио испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе и биографија са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа, уколико га не достави кандидат. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат, пре доношења
решења о избору. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 021/464-506.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8
тел. 021/4853-280

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Фармакологија са токсикологијом
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор ветеринарских
наука.

Доцент за ужу научну област Хербологија

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор пољопривредних
наука из области заштите биља.

Директор

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове утврђене Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05). Рок за
пријављивање је 15 дана. Уз пријаву кандидат је обавезан
да достави доказе о испуњености услова по овом конкурсу,
биографске податке, научне и стручне радове, као и доказе о
њиховом објављивању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). Пријаве достављати на адресу Факултета, са
назнаком: „За конкурс“.

21208 Сремска Каменица, Школска 3
тел. 021/463-013
e-mail: јјzmajkamenica@open.telekom.rs
на период 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника основне школе, педагога или
психолога; положен стручни испит или лиценца у области
образовања; да има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и 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 члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, дужност директора школе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона за наставника
основне школе, педагога или психолога, дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс
Бесплатна публикација о запошљавању

П а нче в о
ОШ „СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб

Наставник физике

на одређено време до добијања сагласности Министарства
просвете, са 70% и 80% норме
2 извршиоца

Наставник хемије

на одређено време до добијања сагласности Министарства
просвете, са 70% и 80% норме
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка на радно место директора
школе
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Наставник биологије

на одређено време до повратка на рад привремено одсутне
наставнице, са 80% норме

УСЛОВИ: Општи услови за сва радна места: прописани чл. 8
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Посебни услови за сва радна места: прописани Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013.) Пријаве слати на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге држављана - не
старији од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

26310 Алибунар, Вука Караџића 6
тел. 013/2100-054

Спремачица

за рад у Владимировцу, на одређено време преко 60 дана,
до повратка запослене са трудничког боловања, односно са
породиљског одсуства, неге детета и годишњег одмора

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да испуњавају и посебне услове: I степен
стручне спреме, односно завршена основна школа, без радног искуства. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење
прибавља установа; држављанство Републике Србије; да знају
језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз обавезну
пријаву кандидати треба да доставе: уверење о држављанству
РС, фотокопију личне карте, извод из матичне књиге рођених,
оверен препис - фотокопију дипломе, доказ о знању језика
на ком се остварује васпитно-образовни рад, односно један
од језика на ком се остварује васпитно-образовни рад (српски, румунски) - јавна исправа о одговарајућем образовању
(довољна је диплома на српском или румунском језику) или
доказ о положеном испиту из једног од језика на ком се остварује васпитно-образовни рад. Здравствено уверење да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
- доноси се након доношења одлуке о избору кандидата. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Документација не
сме бити старија од 6 месеци, осим извода из матичне књиге
рођених - може бити и раније издат уколико је трајни. Све
копије морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/351-187

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: члан 59 став 2, став 5 и 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске
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студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има одговарајуће образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће образовање из члана 8
став 3 поменутог Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и
најмање 10 година рада у настави на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 8 става 2 Закона. На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана
8 став 2 и 3 овог закона, равноправни су. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од ступања на дужност. Члан 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће
образовање; 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 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, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази 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 школа. У школи се образовно-васпитни рад остварује на српском језику. Уз
пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну
биографију; план рада директора за 4 године (битни програмски елементи које ће спровести у току свог мандата), оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту
(дозволи за рад); потврду о раду у области образовања; уверење 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 - уверење тражи школа, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци); остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору. Што се тиче лекарског
уверења, оно се по члану 120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) доставља пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 013/351187 и 351-649.

Пирот
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ“

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

Директор

на период од четири године
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УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
које је стекло на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања, да кандидат 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 (уверење прибавља установа),
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се обавља васпитно-образовни рад. За директора може бити изабрано и лице које испуњава следеће услове:
одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања: високо образовање које је
стекло 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. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. 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“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију уверења
о држављанству; оверену фотокопију извода 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. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 018/855-038.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18300 Пирот, Српских владара 111

1. Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове у погледу
врсте школске спреме: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску и
општу књижевност, професор југословенске књижевности са
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српБесплатна публикација о запошљавању

ски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима
за националне мањине, професор српског језика и српске
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог
(студијски 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)), мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика)).

2. Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: завршена основна школа.

3. Техничко лице - домар

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: завршена средња школа, смер (подручје рада)
машинство и обрада метала, електротехника.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: за радно место
под бр. 1: VII степен стручне спреме, одговарајућег смера;
за радно место под бр. 2: завршена основна школа; за радно
место под бр. 3: завршен IV или III степен стручности, смер
(подручје рада) машинство и обрада метала, електротехника;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање шест месеци или да није правноснажном пресудом
осуђен за кривично дело против достојанства личности или
морала. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван, оверену фотокопију дипломе или уверења, на адресу школе или упросторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Пож аревац
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

Топоница, 12311 Мало Црниће
тел. 012/266-396

Наставник хемије

са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове, у складу
са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11, 55/13) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, који прописује министар просвете, науке и технолошког развоја, да имају одговарајуће
образовање - VII степен стручне спреме (у четворогодишњем
трајању), у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду), да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа), држављанство Републике Србије, да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго26.03.2014. | Број 562 |
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времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге
рођених. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 012/266-396.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“
12313 Божевац
тел. 012/281-145, 281-146

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са боловања

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

„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.

Пријепоље
ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ“

31320 Нова Варош, Прва нова
тел. 033/61-426, 64-313

Наставник разредне наставе

за 20 часова недељно (пуно радно време), на одређено
време до повратка запослене са породиљског одсуста и
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а по Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 3. да кандидати нису осуђивани
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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 њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да знају језик на ком се
обавља васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из
тачке 2 - пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3
- прибавља школа.

П р о ку п љ е
ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168

Наставник историје

на одређено време до повратка запосленог са функције
директора школе (замена директора у првом мандату)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је
држављанин Републике Србије, да поседује одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи - достављање уверења о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, да има психичку, физичку и здравствену сппособност за рад са ученицима,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина. Сва документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36А
тел. 027/381-534

Васпитач

на одређено време до повратка радника са функције
2 извршиоца

Васпитач

на одређено време до 13.06.2014. године

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), васпитач у складу са законом,
услови предвиђени чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- установа прибавља службеним путем, уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом - подноси
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве
са потребном документацијом, са назнаком: „За конкурс“, слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Сомбор
ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“

25244 Српски Милетић, Светог Саве 25
тел. 025/764-188

Наставник енглеског језика

са 70% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2013) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012). Уз пријаву се подноси: диплома - оригинал или оверена фотокопија, уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у неком од следећих занимања:
професор одговарајућег наставног предмета школе, школски
педагог или школски психолог, да има дозволу за рад (лиценцу); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и
здравствена 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; познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа:
кратку биографију са описом школско-образовне и радно-професионалне историје и оквирни програм рада директора школе; оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију дозволе за рад (лиценца); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом; потврду
о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење
о држављанству; уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику подноси доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да није осуђиван школа ће прибавити
од надлежних органа (МУП, СУП Сомбор). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Сајмови
запошљавања

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Дефектолог - олигофренолог

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог
- олигофренолог. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
испуњавају опште услове који су прописани Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Законом о раду. Уз пријаву кандидати треба да поднесу: молбу са назнаком: „За конкурс“, са
биографским подацима; доказ да имају одговарајуће образовање и уверење о држављанству. Лекарско уверење изабрани
кандидат ће доставити школи пре закључења уговора о раду.
Уверење о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Секретар

на одређено време до повратка запослене на посао

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Законом о
основама система образовања и васпитања: одговарајући степен и врста школске спреме: дипломирани правник - мастер
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 дипломирани правник који
је стекао образовање на основним студијама у трајању од 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чл. 120 ст. 1 тач. 5 и 12 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс поднети: биографију (уколико је кандидат
са радним искуством - податке о радном искуству и пословима које је обављао); оверену фотокопију дипломе; уверење
о држављанству Републике Србије - оригинал или оверену
фотокопију - не старије од 6 месеци. Уверење да кандидат није
осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Лекарско
уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
обзир. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Сремска Митровица
ИСПРАВКА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДРАГИЊА НИКШИЋ“

22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26
тел. 022/624-200
Оглас објављен 19.03.2014. године у публикацији „Послови“,
за радно место: директор, мења се у делу УСЛОВИ, и треба
да стоји: доказ о психичкој, физичкој и здравственој
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способности за рад са децом (не старије од 6 месеци) подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Остале
одредбе огласа су непромењене.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

тици 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.

Наставник немачког језика
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик);
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 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; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, диплому о
завршеној школи, доказ о положеним испитима из педагогије,
психологије и методике (најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова) или о положеном испиту за лиценцу, доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа. Све документа доставити у
оригиналу или у овереној фотокопији. Школа прибавља извод
из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Су б о т и ц а
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Наставник у звање доцента за ужу област
Менаџмент
на одређено време од 5 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), Статутом 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 Субо-
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ОШ „ПИОНИР“

24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15
тел. 024/787-016

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава прописане услове из члана 59, члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за наставника основне школе, педагога или психолога, да има дозволу за рад (лиценцу), да је савладало обуку и да
има положен испит за директора установе, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад,
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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.
ОСТАЛО: Директор се бира на период од четири године. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), доказ о знању језика на ком се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику), потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Доказ о неосуђиваности као и
о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата за директора - прибавља школа.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да
достави пре закључења уговора о раду. Изабрани кандидат је
дужан да савлада обуку и положи испит за директора на начин
и у роковима које пропише министар, а у складу са чланом 59
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за избор директора школе“ или
лично у просторијама секретара школе, у времену од 08,00 до
13,00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 024/787-016.
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ОШ „СВЕТИ САВА“

24000 Суботица, Аксентија Мародића бб
тел. 024/692-120

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 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), 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, држављанство Републике Србије и знање језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. 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 горенаведено образовање. На основу члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника
и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо образовање на
језику на ком се остварује образовно - васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије, доказ да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, који подносе лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног
стручног испита или испита за лиценцу и доказ о испуњености
услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања-оверену фотокопију сведочанства или
дипломе да је средње, више или високо образовање стекао на
језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или доказ
да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Лекарско уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности кандидата за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
СЛУШНО ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2
тел. 024/556-119

Спремачица

на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверен препис - фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверен препис - фотокопија), лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима (доставиће изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду). Пријаве на конкурс слати на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се
узети у разматрање.

ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“

24213 Ђурђин, Владимира Назора 43
тел. 024/4768-035

Директор

на 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 (високо образовање стечено на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године), за наставника основне школе,
педагога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце),
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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.
ОСТАЛО: 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
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пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду о
радном искуству, преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 024/4768-035. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“

24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31

Професор историје

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, за рад у одељењима на
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред законом предвиђених услова (чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
кандидат треба да има одговарајуће високо образовање,
а у свему према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), да испуњава и
следеће услове: психичка, физичка и здравствена 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 и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа), потребно је познавање
мађарског наставног језика. Уз пријаву на конкурс приложити:
диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству или оверену фотокопију. За
радно место на ком са настава изводи на мађарском наставном
језику, кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе да је стекао средње, више или високо образовање на језику националне мањине или је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Пре закључивања уговора о раду, кандидат треба да прибави лекарско
уверење да има здравствену способност за рад са ученицима.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Шабац
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-020

Школски педагог

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: услови у складу са чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о
основама система образовања и васпитања, као и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи - за све кандидате који конкуришу за наведено радно место. Пријаве слати на горенаведену
адресу.
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У ж и це
ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“

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

Наставник историје

са 15% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме у складу
са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 3
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12); образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-наставни
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са ЕСПБ, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), за
наставника основне школе општег типа, педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца) за наставника, педагога или психолога; положен испит за директора (изабрани кандидат који
нема обуку и положен испит за директора, биће обавезан да
испит положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство РС; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора. Лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора о раду. Уверење
о некажњавању прибавља школа. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.
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31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

ни хемичар - мастер, дипломирани професор физике - хемије
- мастер, дипломирани професор биологије - хемије - мастер,
професор географије - хемије.

Директор

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника
стручних школа у подручју рада економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам, педагога и психолога; дозвола за рад - лиценца (положен стручни испит);
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; 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС; да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту (испит за лиценцу); потврду да има
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог високог образовања; уверење о
држављанству РС; биографске податке са кретањем у служби
са широком радном биографијом и евентуалним предлозима
којима доказује своје стручне, организационе, педагошке и
друге способности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - доставља кандидат
који је одлуком школског одбора изабран за директора школе, у року од 3 дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова доставити лично
или на горенаведену адресу.

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

17542 Врањска Бања, Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/545-218
За рад у централној школи у Врањској Бањи:

Спремач пецива

за рад у ђачкој кухињи, на одређено време до 30.06.2014.
године (замена раднице која је на боловању)

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, спремач пецива, да кандидат има одговарајућу здравствену способност и држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће се у
року од 15 дана од дана завршетка огласа, о чему ће кандидати бити писмено обавештени.

В ра њ е
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/415-604

Група предмета неге болесника (теорија, вежбе
и настава у блоку)
на одређено време ради замене одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и врсту стручне спреме: виша
медицинска сестра - техничар, струковна медицинска сестра,
организатор здравствене неге, стечено средње образовање у
подручју рада здравство и социјална заштита.

Професор хемије

са 30% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и врсту стручне спреме:
професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије
- хемије, професор физике - хемије, дипломирани инжењер
хемије - аналитички смер, дипломирани инжењер хемије - биооргански смер, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани хемичар,
смер хемијско инжењерство, дипломирани професор хемије мастер, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломираБесплатна публикација о запошљавању
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Зрењанин
ХТПШ „УРОШ ПРЕДИЋ“

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46
тел/факс: 023/561-567

Наставник музичке уметности

на одређено време, са 15% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе, 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 (уверење прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности), извршена провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доношења одлуке о избору).
Потребна стручна спрема: академски музичар, дипломирани
музичар (сви смерови), дипломирани музиколог, дипломирани
музички педагог, професор солфеђа и музичке културе, професор музичке културе, дипломирани етномузиколог, академски музичар - композитор, дипломирани композитор, професор музичког васпитања, мастер теоретичар уметности, мастер
музички уметник - сви професионални статуси, мастер композитор.
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.

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

Помоћни радник - спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има завршену основну школу, да је здравствено способан за обављање
послова помоћног радника. Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију (у оргиналу или оверену фотокопију): сведочанство о завршеном основном образовању, извод из мати-
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чне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - установа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Пријаве са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање.

ОШ „4. ОКТОБАР“

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са функције, а
најдуже до 15.12.2017. године

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер
и професор разредне наставе и ликовне културе за основну
школу; да кандидат има одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена 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, да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: пријава, радна и животна биографија својеручно
потписане; оверена копија дипломе о високом образовању у
наведеном занимању стеченом 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 или решење, односно уверење министарства надлежног за послове образовања: када је образовање стечено у некој од република бивше СФРЈ до 27. априла
1992. године или у Црној Гори до 16. јуна 2006. године, а врста
образовања не одговара врсти образовања која је прописана у
складу са чланом 121 став 11 Закона о основама система образовања и васпитања, по претходно прибављеном мишљењу
одговарајуће високошколске установе; када је образовање
стечено у систему војног школства, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе или када
је образовање стечено у иностранству, на основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе; оверена копија уверења о
држављанству; оверена копија извода из матичне књиге рођених; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима - доказује се подношењем лекарског уверења надлежне службе медицине рада, пре закључења уговора о раду; доказ о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности од надлежне полицијске управе; доказ
о знању српског језика као језика на ком се остварује образовно-васпитни рад - диплома о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на српском језику на ком се остварује
образовно-васпитни рад или уверење о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе и поседовање образовања из психолошких, педагошких
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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 - доказује се подношењем уверења
факултета о положеним испитима из педагогије и психологије
у току студија или овереном фотокопијом уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. На коверти
са документацијом потребно је ставити назнаку: „За конкурс“.
Конкурсна документација се прилаже у овереним фотокопијама и не враћа се по окончању конкурса. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене,
неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Информације се могу добити на број телефона: 023/818-082, контакт
особа: директор школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“

23270 Меленци, Српских владара 63
тел/факс: 023/741-230
e-mail: оsmelenci@gmail.com

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Статутом ОШ „Др Бошко Вребалов“ Меленци. Кандидат треба
да има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; дозволу за рад; обуку и положен испит
за директора школе; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 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 Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за наставника, педагога или психолога, односно испиту за лиценцу, потврду о стеченом радном стажу у области
образовања и васпитања од послодаваца где га је стекао
(потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом
се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и
време трајања рада из области образовања и васпитања)
или друге доказе о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања (уговори о раду или решења о заснивању
радног односа и друго); уверење о држављанству Републике
Србије, биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Извод
из казнене евиденције прибавља школа. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе непосредно или искључиво поштанском пошиљком на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ДОК ТРАЖИТЕ
ПОСАО

Поставите
питања

Корисник сам посебне новчане накнаде од 01.01.2014. године до стицања првог услова за пензију. Обавештена сам да за то време имам право да радим
било где (изузев у компанији где сам се пријавила за социјални програм) и да
то не прекида исплату посебне новчане накнаде. С обзиром да сам почела да
радим код новог послодавца, молим вас за информацију шта би се десило када
би ме нови послодавац прогласио технолошким вишком и да ли бих имала
законско право да, према оствареном стажу од 30 година и 8 месеци, остварим и право на добијање редовне накнаде за незапослена лица у трајању од
12 месеци.
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови
за остваривање права на новчану накнаду. Лице коме је престао радни однос, односно
престало осигурање, а које се у прописаном року пријави на евиденцију незапослених
и поднесе захтев, може да оствари право на новчану накнаду ако су испуњени законом
прописани услови који се односе на основ престанка осигурања и дужину потребног
стажа осигурања. Детаљније се о условима за остваривање права на новчану накнаду
можете информисати на сајту Националне службе, у рубрици „Док тражите запослење“.

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

Недавно сам завршио образовање и занима ме шта је све потребно за пријаву
на евиденцију незапослених НСЗ.
Да бисте били евидентирани као незапослено лице и остварили своја права по основу
незапослености, потребно је да се пријавите надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање и поднесете одговарајућу документацију:
- личну карту
- радну књижицу
- доказ о стручној спреми или оспособљености (сведочанство, диплома или уверење оригинал докумената на увид).
Поред наведених докумената, уколико припадате категорији:
- лица са инвалидитетом - подносите и решење о инвалидности;
- ратних војних инвалида - подносите решење о инвалидности и постојећу медицинску
документацију;
- осталих категорисаних инвалида - подносите и решење о категоризацији или решење
о праву на негу и помоћ од стране других лица;
- категорисане омладине - подносите и сведочанство или диплому специјалне школе и
решење о категоризацији.
Лично се пријављујете Националној служби према месту пребивалишта или према
месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште. У Филијали за град Београд преласком на територијални принцип, од 14. децембра 2009. године, незапослени се пријављују на евиденцију и користе услуге и програме НСЗ према
општини пребивалишта.
Покушао сам да извадим здравствену књижицу као незапослена особа
пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање. Међутим, у
Републичком фонду за здравствено осигурање су ми рекли да немам право на
бесплатно осигурање, већ да морам да се обратим земљорадничкој задрузи,
јер поседујем више од 0,5 хектара земље. У задрузи су ми потврдили ову информацију и рекли да морам да плаћам око 80.000 динара годишње, односно
чланарину и здравствено осигурање. Да ли је у питању неки неспоразум или
су ови прописи заиста на снази?
Евиденција незапослених НСЗ више не игра улогу у доказивању и остваривању права
на здравствену заштиту - не издајемо више ни потврде за здравствене књижице да су
лица на евиденцији (наравно, изузетак су корисници новчане накнаде, али то овде није
случај), тако да нисмо у могућности да говоримо на ову тему, да ли су заиста такви
услови, шта се све тражи од документације и сл. Ово је питање за РФЗО, јер је у питању
њихов пропис, односно они цене испуњеност услова за осигурање по неком од основа
предвиђених њиховим прописом. На ваше питање може да одговори надлежни фонд
здравства у општини, па вам саветујемо да се њима и обратите, а за све што се тиче
осигурања по неком основу (запослени, пољопривредници и остали) - надлежном фонду ПИО.
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Илегално тржиште играчака

УГРОЖЕНА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ
По неким проценама, црно тржиште је у овом тренутку можда и веће од легалног.
Куповина јефтиних играчака, сумњивог квалитета и порекла, без јасне декларације и
знака ЦЕ, може бити веома опасна

С

рбија је плодно тло за продају илегално увезене робе,
јер су људи сиромашни и недовољно информисани, а
државу, чини се, више занима да наплати казне него да
се ухвати у коштац са озбиљним проблемом. Иако сива
економија нигде није искорењена, Србија ће на путу ка ЕУ
морати да оствари напредак на том плану, јер илегална продаја играчака угрожава безбедност деце, као и рад легалних
трговаца и произвођача и радна места, упзорили су учес-

ници скупа у Привредној комори Србије, поводом оснивања
Групације трговаца на велико и мало играма и играчкама, у
оквиру Удружења за трговину ПКС.
Како је наведено, циљ оваквог удруживања у оквиру
ПКС је да се подигне ниво пословања и квалитет робе на тржишту, да се Србија додатно приближи стандардима ЕУ, као
и да се решавају проблеми попут црног тржишта. Оснивачи
Групације су „Пилот тојс“, увозник играчака „Нирд“, огранак
истоимене хрватске фирме, велепродаја „Магаза‘‘ која постоји више од 20 година, као и произвођач делова од пластике „Бис“. Најављују скоро прикључивање других великих
дистрибутера на српском тржишту.
„С обзиром да је велика економска криза у Србији, родитељи све више прибегавају куповини јефтинијих играчака,
немајући свест о томе колико та играчка може да буде опасна. Тако се можда задовоље тренутне жеље деце, али играчке непровереног порекла, произвођача и састава могу да направе штету деци алергеним или канцерогеним састојцима“,
изјавио је председник новоосноване Групације трговаца на
велико и мало играма и играчкама Дарко Поповић, директор
компаније „Пилот тојс“ (Toys). Он је као велики проблем навео
чињеницу да инспекције не контролишу места на којима се
играчке стално продају на црно, попут тезги и бувљака, али
зато и по више пута месечно контролишу поједине радње легалних ланаца, јер тамо могу да спроведу санкције и наплате
казне.
„Посебно је важно да се кривица не сваљује на одређене категорије илегалних продаваца, попут Кинеза, на које се
често указује прстом. Они раде оно што им држава дозволи.
Такође, процена црног тржишта не постоји, будући да се роба
увози у контејнерима, без контрола. По мојој процени, црно
тржиште је у овом тренутку можда и веће од легалног“, иста-
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као је Поповић и додао да црно тржиште свуда постоји, па и у
земљама ЕУ, али тамо није толико заступљено. Како је нагласио, у Србији ће и због приступања ЕУ морати да се предузму
мере за сузбијање те појаве.
Поповић је објаснио да су цене играчака у Србији више
него у многим другим европским земљама, јер је тржиште
мање, па је виша набавна цена.
„Некада је због малог обима продаје и немогуће добити
производе директно за Србију, па продавци купују од велетрговаца других земаља. Држава додатно оптерећује цене,
царинским стопама од 10 до 15%, али и другим наметима,
на које продавци можда не рачунају. Ти трошкови су некад
већи од могуће зараде у одређеном продајном објекту“, рекао
је Поповић.
„Безбедност лекова, хране и играчака од виталног је значаја за целу популацију“, истакла је секретарка Удружења за
трговину Гордана Хашимбеговић и позвала чланове Групације да учествују у раду Међуресорне радне групе за борбу
против сиве економије.
Представница Бироа за сарадњу са ЕУ ПКС, Гордана Тиодоровић, поручила је члановима Групације да ће у усклађивању са ЕУ највише утицаја на трговце играчкама имати
Поглавље 1 - слободно кретање робе. Како је најавила, треће
тромесечје ове године биће значајно, будући да је планирано
доношење правилника о декларисању играчака и производа
за децу и одојчад. „Због значаја овог текста произвођачи и
трговци играчкама и опремом за децу би требало да буду ак-

Систем брзог обавештавања
У ЕУ постоји систем брзог обавештавања о ризику од
производа на тржишту - Рапекс (Rapex). Србија ће када
приступи ЕУ морати ревносно да прати овај систем и примењује мере које се донесу и варирају од исправљања недостатака, преко повлачења са тржишта до уништавања
одређеног производа. За сада нема ту обавезу, али је овај
регистар јавно доступан преко интернета.
Од почетка године, Рапексу је пријављено 445 ризичних производа откривених на тржишту, од чега су 137
играчке. Повучене играчке углавном су из Кине, мада их
има и непознатог порекла и произведених у ЕУ. Разлози
за повлачење са тржишта најчешће су ризик од гушења
због могућности одвајања ситних делова, али и повећано
присуство омекшивача пластике фталата, који се повезују
са оштећењима јетре и бубрега.

тивни у његовом доношењу“, казала је Тиодоровићева. Оцена
учесника састанка је да је Србија по усклађивању прописа
са ЕУ на доста добром нивоу, али да још има пропуста које
треба исправити, као и да је кључно да контроле буду боље.
Групација трговаца на велико и мало играма и играчкама
намерава да у свој рад у будућности укључи произвођаче и
дистрибутере опреме за бебе.
А.Б.
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Девет година успешног рада Клуба за тражење посла у Ваљеву

ПРИМЕР ПРИМЕНЕ
СТАНДАРДА ЕУ

К

У року од 6 месеци по завршеној обуци запослено је 30,38% кандидата, 13,50%
волонтерски је ангажовано, док је 9,50% наставило даље школовање

луб за тражење посла у Филијали Ваљево Националне
службе за запошљавање обележава девет година успешног рада. Прва радионица почела је са радом 21.
марта 2005. године, након свечаног отварања коме су
присуствовали представници Амбасаде Републике Немачке,
немачког завода за запошљавање, социјални партнери и колеге из свих филијала НСЗ.
У наредне две године, након што је захваљујући донацији УСАИД-а Клуб технички опремљен, проглашен је за је-

дан од најбољих пројеката УСАИД-а у Србији. Умрежавање
у локалној заједници, кроз реализацију пројекта „Подршка
јачању грађанског учешћа у Србији - друга фаза“, на тему
запошљавања младих, допринело је да медији предложе
ваљевски Клуб за тражење посла за један од примера примене стандарда ЕУ у Србији 2009. године.
Волонтери из Клуба, уз подршку Филијале Ваљево НСЗ и
Града Ваљева, 2010. године урадили су анализу стања на тржишту рада у Ваљеву. Током 2011. и 2012. године Клуб је препознао шансу за запошљавање у мултинационалним компанијама, тако да су обрађивани захтеви глобалног пословања,
специфичности рада у странима групацијама: мотивација,

комуникација, управљање собом, планирање и извршавање
обавеза. Осма годишњица обележена је под слоганом „Немачка - обећана земља‘‘, у циљу што боље припреме кандидата медицинске струке за разговор са представницима
немачког завода за запошљавање.
За девет година, колико постоји Клуб за тражење посла
при Филијали Ваљево, обуку je прошло 1596 незапослених
лица и 75 студената, кроз 145 група. У року од 6 месеци по
завршеној обуци запослено је 30,38% кандидата, 13,50% волонтерски је ангажовано, док је 9,50% наставило даље школовање. Током радионица, 55 гостију из домаћих и светских
компанија изнело је своја искуства из области људских ресурса, финансија, осигурања, продаје, туризма, културе.
Приликом селекције и избора кандидата у компанијама
коришћено је 80 различитих упитника за самопроцену, 309
полазника обуке је учествовало на сајмовима запошљавања и градским манифестацијама, као што су Ноћ музеја и
Тешњарске вечери, на активностима сарадње са социјалним
партнерима, итд.
Поводом девете годишњице Клуба одржана је радионица на тему односа са јавношћу. Свим заинтересованим
кандидатима професорка Славица Ђурђевић несебично је
пренела своје богато искуство из области пи-ара. Полазници
су упознати са лексиконом пи-ара и наглашена је важност
двосмерне комуникације са јавношћу, интерном и екстерном - клијенти, медији, локална заједница, социјални партнери, итд. Професорка је одржала интересантно предавање
на тему корпоративне културе, о томе како се гради и негује
корпоративни идентитет и имиџ у јавности, али и о систему
управљања квалитетом и његовој улози у односима с јавношћу. На креативној радионици пи-ар је обрађен са аспекта
пословне функције, као облик комуницирања, начин размишљања, као научна дисциплина и као професија. Изнет
је практичан пример компаније „Сент Џорџ“ (St. George), а полазници обуке су демонстрирали како стечене вештине могу
применити на интервјуу за посао, али и на будућем послу.
Р.Севић

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА У СУБОТИЦИ И КАЊИжИ
Суботичка филијала НСЗ организује Сајам запошљавања, 11. априла 2014. године, од 10 до 14 часова, у Атријуму
Хотела ‚‘Галериа‘‘, Матије Корвина 17. Заинтересовани послодавци своје учешће могу да пријаве до 28.03.2014. године,
у Филијали Суботица НСЗ, Трг слободе 3/3, канцеларија број 71 или и-мејлом, на адресу: verica.kaloserovic@nsz.gov.rs.
Додатне информације могу се добити и путем телефона: 024/644-624 или 064/802-74-59.
У суботичкој филијали НСЗ се одржавају обуке за активно тражење посла (писање радне биографије, припрема за
интервју са послодавцем и остали савети), како би се кандидати адекватно представили послодавцима. Заинтересована
незапослена лица треба да се јаве свом саветнику ради евидентирања учешћа и добијања додатних информација о
припреми за сајам.
Национална служба за запошљавање - Филијала Кикинда организује Сајам запошљавања у Кањижи, 28. марта
2014. године, са почетком у 11 часова, у просторијама Образовно-културне установе „Цнеса“, Главни трг 2.
На сајму учествује 20 послодаваца из Кањиже и Новог Кнежевца, са преко 300 слободних радних места. Посао на
сајму могу да потраже незапослени конобари, кувари, тесари, зидари, трговци, бравари, вариоци, металостругари, машински техничари и неквалификовани радници.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Депресија на радном месту

ДИРЕКТНА ПОМОЋ НЕОПХОДНА
Депресија је водећи узрок инвалидитета широм света и има озбиљне економске
последице. Флексибилно радно време и слободни дани нису нужно најбоља стратегија за
депресивне раднике, јер је њима у борби с болешћу потребно да буду укључени у друштво
Депресија је чест ментални поремећај чије су карактеристике туга, губитак интересовања, осећање кривице или
мање вредности, поремећаји сна и апетита, осећај умора и
слаба концентрација. Процењује се да погађа 350 милиона
људи у свету и око 30 милиона људи широм Европе. Према
Светској здравственој организацији, депресија може да буде
дуготрајна или да се враћа и осетно умањује способност човека да функционише на послу или у школи и да се избори
са свакодневним животом. Тешке депресије могу да доведу
и до самоубиства.
Послодавци у Европи морају да буду проактивни у борби са депресијом радника која, према новим истраживањима, кошта економију континента 92 милијарде евра годишње
и односи 7,2% укупних трошкова насталих због болести.
Значај депресије у многим компанијама се потцењује, иако

због ње радна места трпе велике економске губитке, у виду
одсуства са посла и слабије продуктивности, наводи се у извештају који су објавили професор Мартин Кнап (Knnap), са
Лондонске школе економије и докторка Сара Еванс Лацко, са
Краљевског колеџа. У истраживању које је обухватило 7.065
људи у Данској, Француској, Немачкој, Италији, Шпанији,
Турској и Великој Британији, између 20 и 55% запослених
са дијагнозом депресије рекло је да узима слободне дане
због болести. Истраживање је показало да жене, разведени
и радници са непуним радним временом чешће пате од депресије, док факултетски образовани ређе узимају слободне
дане због депресије, а ако то и раде, нерадо свом послодавцу
наводе прави разлог.
Извештај је указао и на велике разлике у борби са депресијом на радном месту у европским земљама, али и на
различите ставове оболелих по том питању. Тако ће Италијани теже признати да им је дијагностикована депресија од
Британаца или Турака. Како се наводи, менаџери у Данској
показују више разумевања за депресивне раднике и ређе
ће их дискриминисати него остали европски послодавци. У
Француској и Шпанији послодавци ће најчешће препоручити
запосленом са депресијом да потражи стручну помоћ.
„Упркос великом публицитету, забрињава што и даље
постоји стигматизација депресивних и што се послодавци с
овом болешћу не боре на прави начин“, рекао је Кнап и подсетио да је депресија, према Светској здравственој организацији, постала водећи узрок инвалидитета широм света и да
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има озбиљне економске последице. Кнап је казао и да флексибилно радно време и слободни дани нису нужно најбоља
стратегија за депресивне раднике, јер је њима у борби с болешћу обично потребно да буду укључени у друштво. Стога
послодавци треба да понуде директну помоћ запосленима у
депресији.
„Избегавање проблема само доприноси општем незнању о менталним болестима и неће помоћи компанијама
нити запосленима који су у депресији“, рекла је докторка
Еванс Лацко. Она је додала да менаџери имају важну улогу
у креирању подстицајне радне климе у којој се промовише
друштвено прихватање.
На другој страни, према најновијем истраживању, које
преноси „Телеграф“, показало се да је међу неговатељима у
домовима за старе и васпитачицама у јаслицама забележен
највећи постотак оболелих од депресије. Слабо су плаћени,
раде врло напорно, а изузетно велики број људи свакодневно
им заповеда, зановета и односи се према њима без поштовања.
Конобари су, такође, обично слабо плаћени, раде напорно, а изузетно велики број људи им свакодневно заповеда
и односи се према њима без поштовања. Иако од депресије
пати 10 одсто особља ресторана, чак 15 одсто конобарица
пати због депресије.
Да је социјални рад једно од најдепресивнијих подручја
рада мало кога чуди, јер бављење злостављаном децом и
женама, као породицама у незамисливим кризама, неминовно исцрпљује. Здравствени радници су на посебном удару јер, између осталог, имају и дуге смене, а посао може да
укључује и ситуације од којих им зависи живот.
Послове уметника и забављача прати нередовна исплата хонорара, не зна се ни радно време, а особе често раде у изолацији. Осим тога, креативни људи сами по себи су склонији
проблемима расположења, а међу њима је депресивно око 9
одсто, чему доприноси и животни стил који воде.
Учитеље слабо ко поштује, а у последње време чак ни
деца. Многи раде и после наставе, носећи пословне обавезе
кући, а постало је уобичајено да им деца прете и насиљем.
Људи на шалтерима и у канцеларијама у којима се пишу захтеви и на сличним позицијама углавном су изложени великим захтевима, а имају врло мала овлашћења да било шта
реше. Они су на „првој линији“, примају захтеве и жалбе, а
налазе се на самом дну административне пирамиде у смислу контроле.
Радници на одржавању инсталација и разних мрежа
су такође угрожени и склони депресији, јер морају да раде
у било које време, у сезонским сменама и ноћу, а уз труд што
„почисте“ када други забрљају иде и мала плата.
Финансијски саветници и рачуновође се баве стотинама
или милионима туђих средстава, што је велика одговорност.
Савет се мора дати врло опрезно, јер иако саветник има чисту
савест, клијенти могу бити неугодни због лоших инвестиција.
Продаваци су десети на листи најдепресивнијих занимања, а за своју депресију имају мали милион разлога. Већина њих ради за проценат од продаје, што значи да им извори
прихода нису сигурни. Такође, можда морају да путују и проводе доста времена далеко од породице и куће. Ако продају
путем телефона или презентација, продавцима је потребна
додатна снага да би били успешни.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Европски монитор упражњених
радних места

НАЈВИШЕ
ПОСЛА НА
СЕВЕРУ
ЕВРОПЕ

Раст запошљавања забележен је у мање од
половине чланица ЕУ, при чему је осетан раст
регистрован у седам земаља, махом нових
чланица, док је знатан пад забележен у девет
земаља, углавном старијих чланица Уније

М

огућности за запошљавање на северу Европске
уније осетно су веће него на југу, показао је нови
Европски монитор упражњених радних места,
који је поново упозорио и на велику незапосленост
младих. С једне стране, земљама попут Аустрије, Данске,
Шведске, Естоније и Летоније недостаје радна снага, док је у
Грчкој, Словачкој и Шпанији конкуренција за слободна радна
места све оштрија. На почетку 2014. године, према подацима са портала ЕУРЕС, у ЕУ је било више од два милиона упражњених радних места.
Монитор је потврдио стагнацију тражње радне снаге у
ЕУ у другом кварталу 2013. године, искључујући мали раст
броја слободних радних места у јавном сектору. Тражња радника пала је у другом кварталу за 4%, што је већи пад него у
првом тромесечју 2013.
Раст запошљавања у посматраном периоду забележен
је у мање од половине чланица ЕУ, при чему је осетан раст
регистрован у седам земаља, махом нових чланица, док је
знатан пад био у девет земаља, углавном старијих чланица
Уније.
„Неуједначене могућности запошљавања на европском
северу и југу потврђују неусклађеност европског тржишта
рада, која се повезује и са асиметријом зоне евра. Мобилност
радне снаге могла би да допринесе да се ублажи та неравнотежа“, истакао је европски комесар за запошљавање, социјална питања и инклузију Ласло Андор (Laszlo), додајући
да онима који траже посао могу да помогну инструменти попут мреже Европске службе за запошљавање (Еурес).

Југ Европе
У извештају је посебна пажња усмерена на четири земље
са југа ЕУ - Грчку, Италију, Португалију и Шпанију. Указано је
на снагу и слабости тржишта рада тих земаља и упозорено
да су потребне додатне мере како би се помогло младима да
нађу радна места за која су квалификовани, што би за резултат имало и унапређење продуктивности.
Нови подаци показују да је запошљавање у услугама, као и професионалаца, у Грчкој, Италији, Шпанији и
Португалији заустављено, док се одређени раст бележи у
пољопривреди, шумарству и рибарству. Могућности за запошљавање у земљама на југу ЕУ концентрисане су на само
неколико поља, попут здравства, продаје и администрације.
С друге стране, грађевинарство је највише погодила криБесплатна публикација о запошљавању

за и у тој грани се очекује само спор напредак. Младима у
посматране четири чланице ЕУ углавном се нуде послови за
које нису потребне велике квалификације, у сектору услуга,
где је тражња радне снаге сезонска. Поред тога, радници са
средњим образовањем све више се запошљавају на местима
за која се тражи ниже образовање.
Иначе, Европска комисија је ради решавања проблема незапослености младих предложила систем ‚‘Гаранција
за младе‘‘, чији је циљ да се помогне свим незапосленима
млађим од 25 година да нађу посао, наставе образовање или
крену на програме обуке, у року од четири месеца пошто
стекну статус незапослених или заврше школовање.
За ублажавање економских и социјалних изазова са
којима ће се Европа суочавати до 2020. године, на располагању су и средства из структурних фондова ЕУ, укључујући
више од 70 милијарди евра за улагања у људске ресурсе из
Европског социјалног фонда.

Пад запослености
Слабе економске перформансе константно неповољно
делују на услове рада у чланицама ЕУ са југа континента,
које је највише погодила криза. У другом кварталу 2013. године, према званичним статистикама, запосленост у Грчкој
пала је за 4,3%, у Италији за 1,8%, Португалији за 4,1%, а у
Шпанији за 3,6%, у поређењу са иста три месеца 2012. Истовремено је на нивоу двадесетосмочлане ЕУ запосленост
опала за 0,4%.
Такав развој догађаја допринео је у великој мери повећању незапослености младих. У другом тромесечју 2013.
стопа незапослености младих у Грчкој била је 59,6%, у Шпанији 55,7%, Португалији 39,4% а у Италији 38,9%. На нивоу
ЕУ, стопа незапослености младих била је 24%, према 15% у
2008. години.

Криза је, такође, довела до тога да се све више користе привремени уговори о раду. Њихов удео је нпр. у Италији
повећан у 2012/13. на 70%, са око 60% у 2008. години. Због
привремених уговора радници се теже одлучују за одлазак
на обуке и стицање нових вештина, што за последицу има
мању продуктивност и слабије економске перформансе. Удео
мање образованих радника на југу Европе достиже 33% и
више него два пута је већи од просека ЕУ од 16%.
Монитор слободних радних места је квартални билтен
који објављује Генерални директорат за запошљавање, социјална питања и инклузију Европске комисије.
Извор:
EurActiv.rs
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Радионица “Белуга”

СТВАРЧИЦЕ КОЈЕ
ОЛАКШАВАЈУ ЖИВОТ

“Стрпљење, стрпљење и само стрпљење. Сваки труд мора да се исплати, али у Србији ти
требају живци као сајла. И наравно - без добре идеје ништа, а никада нећеш знати да ли је
нешто добра идеја док не пробаш”, каже Ана Марија Кауфман Милинковић

Е

во нове приче о женама које нису чекале да им неко
други нађе посао или „висиле“ пред вратима бироа за
запошљавање. Ана Марија Кауфман Милинковић већ
десет година успешно послује на српском тржишту,
почела је и да извози производе за труднице, породиље и
бебе из радионице „Белуга“, а уз све то ускоро почиње и нови
посао. Она је ризница оригиналних идеја, зрачи позитивном
енергијом, већ деценију успешно води сопствену фирму и
не престаје да смишља нове пословне подухвате, иако нема
радно време и ради нон-стоп.
Разликује се по животном ставу. Док други у први план
истичу проблеме и тешкоће са којима се суочавају при пословању у Србији, она просто зрачи задовољством због посла
којим се бави. Добро „прежвакана‘‘ прича да је важно волети
посао којим се бавиш, нашла је ретко отелотворење у Ани, а
за то је можда заслужна и чињеница да је прве године свог
живота провела у иностранству.
Ана је до седме године и поласка у школу с родитељима
живела у Немачкој, а потом се вратила у Србију и ту остала.
Пошто јој родитељи и даље тамо живе, оба своја детета родила је у тој земљи. Тек на нашу констатацију да је можда из
Немачке покупила „победнички пословни дух“, запитала се
да ли у томе има истине. Ипак, сматра да је за њен пословни

и ради од куће. Ево како се Ана присећа шта јој се дешавало
пре него што је постала успешна власница фирме „Белуга“,
која производи оригиналне стварчице за помоћ новопеченим
мамама и бебама:

„Када сам решила да останем код куће и сама водим рачуна о свом детету, отворила сам фирму. Прва идеја била је
да почнем производњу ортопедских лопти, популарно пилатес лопти. Направила сам сарадњу с Италијанима, а буквално дан пре испоруке код нас су се појавиле кинеске варијанте
истих“, прича Ана Марија. Одмах је схватила да не може да се
бори против ветрењача и прешла је на ‚‘план Б‘‘ - производњу
специјалних јастука који су од велике помоћи трудницама
код спавања, али и касније током дојења и одгајања бебе.

Како се родила „Белуга“

успех пресудна њена личност, чињеница да се лако не предаје. „Мрзим људе који стално кукају како им је тешко и не
раде ништа. Ја се ухватим у коштац с проблемима. Проблеми
и јесу ту да би се решавали“, каже Ана.

Први неуспех
Највећи проблем који се пред Аном појавио, када је пре
11 година родила прво дете, било је да ли ће после студија
дефектологије да почне да ради у дому за глуву децу и нађе
жену која ће јој чувати дете, или да покрене неки свој посао
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„Пошто сам се породила у Немачкој, видела сам да се у
породилишту прво добија јастук, па дете. Била сам фасцинирана тим открићем. Када је сестра моје куме добила бебу,
хтела сам да јој купим исти такав јастук овде у Београду.
Обилазила сам продавнице и сви су ме бледо гледали“, каже
Ана.
После неуспеха прве пословне идеје са лоптама, одлучује
да се окуша са производњом тих јастука. Први је направљен
после шест месеци перипетија око добијања уверења о квалитету и разних тестова и атеста. Онда се појавио други проблем - едукација људи о предностима овог производа.
„Сусретала сам се са сталним питањима - зашто, како,
због чега... Па оно: Моја баба је одгајила шесторо и није јој
требао јастук и сличне приче“, смеје се Ана.
Онда је схватила да се појавио проблем маркетинга и
новца за њега, пошто је у цео посао кренула са 5.000 долара
из личних резерви. Новац је после набавке потребних машина, средстава уложених у отварање фирме, за разне доприносе, почео да се топи, а јастук још није заживео.
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Проблеми с продајом
У почетку јастук је продавало око 30 продавница са опремом за бебе, али су се жалили да им заузима много места
у радњи, да су марже мале, јер је свако хтео што више на
њему да заради. Ана није хтела ни макац да одступи од идеје
да јастук мора бити приступачан већини мајки и зато није
хтела да пристане на астрономске марже које су захтевали
трговци.
После покушаја да финансира класичне рекламе, схвата
да је то прескупо и бесмислено, а тада је њен јастук већ нашао пут до купаца и то на најстарији начин маркетинга, који
не подразумева ни динар улагања - путем препорука.
Труднице и маме које су једном испробале сву удобност
и благодети јастука преносиле су другима своја искуства и
тако је све кренуло. Купци су производ почели да наручују
преко сајта Белуга.рс, а поштом им је био достављан на кућну
адресу.
После годину и по дана од када је направљен први
јастук, Анина фирма се сама издржавала и више није требало
да из личног џепа дотира њен рад. Са друге стране, од 30 продавница које су продавале њене јастуке, па одустајале због
малих маржи, преживеле су само две или три - све остале су
угашене. Чињеница да не треба бити алав и да производ ако
вреди сам нађе пут до купаца, улила је Ани додатну енергију.
Почела је да поклања јастуке и породилиштима у Београду,
али и у Суботици, што јој је, такође, помогло у ширењу посла.

Како се прави магични јастук
Прве године када је почела да ради Анина фирма је месечно производила 20 јастука, а данас их прави и до 400. У
производњу је укључен и њен супруг, који је одсутао од свог
посла и почео да ради са Аном, а имају и једну запослену
административну радницу, која је тренутно на породиљском
боловању. Услуге шивења за њих ради једна кројачка радња
из Земуна, а паковање и пуњење јастука специјалним материјалом врши се у погону отвореном у оквиру породичне
куће у Бољевцима, надомак Београда.
Сам јастук је дуг 1,6 метара, јастучница је од памука, а
пуњење је од микроперли полистирена, материјала који изгледа као перлице стиропора које се стављају у „лејзи бегове“,
али је много квалитетнији.
„У питању је нешто најквалитетније што може да се изради код нас, а прави га аустријска фирма ‚Аустротерм‘ из
Ваљева. Управо овај материјал даје живост јастуку, па је прилагодљив и анатомски флексибилан“, објашњава Ана.
Квалитет јастука стално контролише Градски завод за
заштиту здравља из Београда и производ је потпуно здравствено безбедан. Јастук је у облику кифле или банане и изузетно помаже трудницама које не могу да се наместе при
спавању. Користи се и код дојења, пошто га мама обмота око
себе и буде јој згодан подупирач за кичму, а и сама беба се
стави на њега, па мама не мора да је држи, већ само придржава. Држање бебе при дојењу и није неки напор за маме
када се беба роди, али кад расте и отежа оваква помоћ је
драгоцена. Јастук помаже и када беба почиње да седи, јер се
обмота око њеног тела и не може да падне.

Још ситница које живот значе
То није све. Фирма „Белуга“ од 2013. прави и пелене за
широки повој, које умногоме олакшавају живот родитељима.
Уместо две тетра и једне шведске пелене које се стандардно
у Србији обмотавају око беба док носе широки повој, овде се
користи само једна - једноставна и ‚‘на чичак“.
Пројекат је настао у сарадњи са Школом родитељства
„Нада Лазић“, са њиховим физијатрима и ортопедима, а пелене се користе преко једнократних. Перу се на 40 до 60 степени, не пеглају се и довољно је да имате само две да мењате
беби, а цена за два комада је 1.290 динара.
Из Анине радионице изашао је и појас за ублажавање
грчева у облику меде. У појас се убацују термофори које увозе из Немачке, а који се „на клик“ активирају и почну да греју
бебин стомачић. Два термофора и појас коштају 1.490 динара.
Поред стандардних постељина и пешкира, у понуди „Белуге“ су и „паметни пешкири“, направљени тако да мама може
сама да из кадице бебу извади за тили час. Изгледају као
дугачка кецеља коју мама причврсти око врата, а на крају
се налази капуљача за бебу. Мама тако, чим бебу извади из
кадице, може да је привије на груди, једним потезом јој стави
капуљачу с кецеље и аутоматски је умота. Када је спушта
на повијање, такође једним покретом може да откачи кецељу
причвршћену око врата. Та специјална кецеља кошта 1.290
динара. Сви Анини производи се, осим преко сајта, продају и
у „Аксиним“ продавницама у Србији.

Нема стајања, Ана иде даље
И поред успеха који је постигла са својим производима,
Ана Марија Кауфман Милинковић не посустаје. Сада припрема нову линију производа „Белуга арт“, у којој ће понудити
неке своје „кућевне изуме“. Први пројекат биће ноћне лампе,
уникатне и персонализоване, а имаће потенциометар којим
се смањује или појачава светлост. Анина идеја је да се све
лампе праве ручно, од дрвета, са оригиналним абажурима и
неће бити направљене две исте. Поред тога, свако ће моћи да
сам нацрта какву лампу жели и жеље ће му бити услишене.
Један од будућих производа су и „здраве полице“ за чајеве,
које се каче на зид. Потпуно су другачије од свих полица које
сте видели, јер када се окаче изгледају као да левитирају. Ана
ће правити и „рођендар“ - справу која ће вам и ако останете
без свих подсетника у телефону омогућити да се сетите датума рођења свих који вам значе... И, да не откривамо више и
не урекнемо „Белуга арт“...
Иако после деценије пословања Ана од свог посла финансијски добија једну добру или две просечне плате, нимало се не каје што је кренула тим путем. Највише јој, каже, значе поруке захвалности које јој шаљу задовољни купци којима
је олакшала живот. Увек би препоручила и другима да крену
њеним путем, али уз један савет:
„Стрпљење, стрпљење и само стрпљење. Сваки труд
мора да се исплати, али у Србији ти требају живци као сајла.
И наравно - без добре идеје ништа, а никада нећеш знати да
ли је нешто добра идеја док не пробаш“. Па ето, покушајте.
Нико није рекао да ће бити лако.
Данијела Пашић
МОНДО
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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

