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Италија и Србија

САРАДЊА У ОБЛАСТИ
РАДНЕ МОБИЛНОСТИ И
ОБРАЗОВАЊА

Циљ семинара био је размена информација у вези са
тржиштем рада и миграцијама како би се унапредила
сарадња и повезивање институција које се баве
мобилношћу и обукама радника у Италији и Србији

Конференција о корпоративном
волонтирању

СОЛИДАРНОСТ,
ТОЛЕРАНЦИЈА, ОДГОВОРНОСТ
Концепт друштвено одговорног пословања понекад се
не разуме на прави начин, зато је неопходно да се оно
прошири и постане пракса у многим компанијама

Послодавцима у походе

УШТЕДИ САРАЂУЈУЋИ СА НСЗ
Интензивнија сарадња са послодавцима један је од
предуслова за повећање учешћа НСЗ на тржишту рада. У
реализацији тог циља пошло се од успостављања контаката
са асоцијацијама послодаваца
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„Транснационална сучељавања ради унапређења
мреже сарадње у области радне мобилности и образовања” - назив је дводневног семинара који је протекле
недеље одржан у седишту Италијанског института за
културу у Београду, у циљу унапређења сарадње и повезивања институција које се баве мобилношћу и обукама радника. Сусрет је промовисало Министарство рада
и социјалне политике Италије, у организацији агенције
Italia Lavoro и сарадњи са Италијанским институтом за
културу у Београду, а у оквиру програма Европске уније
под називом „Образовање у земљама порекла миграцијских токова ка Италији“.
Директор Националне службе за запошљавање, Синиша Надбантић, у уводном излагању приказао је слику
тржишта рада у Србији и активности којима Национална служба настоји да превазиђе проблем високе стопе
незапослености, посебно младих и особа које имају преко 50 година, као и проблем неповољне образовне структуре лица која се налазе на евиденцији НСЗ. Алесио
Марино, представник Министарства рада и социјалне
политике Републике Италије, нагласио је да се овај скуп
уклапа у програм који спроводе његово министарство и
Европски интеграциони фонд, а који омогућава државама чланицама да усаврше и побољшају своје капацитете
за интеграцију, успоставе сарадњу и размену информација са земљама порекла миграторних токова.
„Настојимо да консолидујемо систем који би регулисао миграторне токове и овде смо да анализирамо
модуле који постоје у наше две земље, као и могућности сарадње. Битан део овог пројекта се односи на успостављање адекватног образовног процеса и система
обука у земљи порекла миграната, а у складу са потребама тржишта рада Италије“, истакао је Марино и подсетио да италијанском тржишту рада недостају занимања
металске струке.
Основни циљ Програма рада НСЗ за ову годину је
повећање учешћа Националне службе на тржишту рада.
Да би се постигао овај веома важан и комплексан циљ,
један од предуслова и приоритета је и успостављање
што интензивније сарадње са послодавцима. У реализацији тог циља пошло се од успостављања контаката са
различитим асоцијацијама послодаваца, у првом реду
са Унијом послодаваца Србије (УПС). Значајна активност
Националне службе за запошљавање односи се и на
пројекат „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ у оквиру ИПА 2012,
који ће НСЗ почети да реализује у другој половини године. То је први пројекат који ће са Европском комисијом
директно, као корисник, уговорити и реализовати НСЗ.
Сарадња са локалним самоуправама и асоцијацијама
послодаваца биће од великог значаја.
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Програм мера за подршку развоја пословних зона

ОТВОРЕН ПОЗИВ ИНВЕСТИТОРИМА
За развој пословних зона у овој години одобрено је 466 милиона динара. Очекује се да ће оне
значајно допринети локалном развоју и запошљавању

У

циљу стварања повољних услова за привлачење инвестиција и отварање нових радних места у локалним
самоуправама, Министарство регионалног развоја
и локалне самоуправе у 2014. години реализује Програм мера за подршку развоја пословних зона. Средства за
реализацију Програма предвиђена су буџетом Републике
Србије за 2014. годину и износе 466.522.000 динара и опредељена су за реализацију мера инфраструктурног опремања
пословних зона, али и других мера унапређења инфраструктурних капацитета у циљу привлачења инвестиција.

извози из Србије, министар је рекао да најчешће говоримо о
привредним проблемима у нашој земљи, истовремено заборављајући, како је рекао, да подстичемо позитивне примере
успешних компанија као што је ова.
„Зато је важно да у будућности подстичемо домаће инвеститоре и заједно са локалним самоуправама подржимо
оне који успешно раде“, нагласио је Игор Мировић.

Камен темељац

Као подносиоци пријаве пројекта могу конкурисати јединице локалне самоуправе на чијој територији се реализује
пројекат. Уколико инвестицију реализује више јединица локалне самоуправе, заједнички конкуришу за средства.
Како је Програмом предвиђено, држава ће учествовати
у финансирању израде и контроле техничке документације
(идејни пројекат, главни пројекат, техничка контрола главног
пројекта) за инфраструктурно опремање пословних зона,
реконструкцију и ревитализацију постојећих објеката, као
и изградњу објеката за пратеће садржаје који омогућавају
успешно пословање у зони. Како је назначено у Јавном позиву, у оквиру сваке од предвиђених мера, подносиоци пријаве
могу поднети по један предлог пројекта за доделу средстава, и то један за учешће у финансирању израде и контроле
техничке документације и један за учешће у финансирању
реализације пројеката.
Министарство регионалног развоја, такође, припрема
и Закон о подстицајима за изградњу пословних зона, којим
ће се ближе уредити начини финансирања постојећих и будућих пословних зона у Србији.
Бачка Топола - пример добре праксе
Пословна зона у Бачкој Тополи, која до краја идуће године треба да буде потпуно опремљена, одличан је пример
заједничког улагања. Из ресорног министарства најављују
да ће у завршетак саобраћајне инфрастуктуре у тој пословној
зони бити уложено више од 170 милиона динара, од чега је
око 133 милиона финансијска подршка државе, док су остало
средства локалне самоуправе.
Игор Мировић, министар за регионални развој и локалну самоуправу и в.д. министар привреде, после разговора
са представницима локалне самоуправе и привредницима
Бачке Тополе, посетио је фабрику бицикала „Каприоло“ у регионалној индустријској зони.
„Фабрика „Каприоло“ је сопственим снагама успела да
оствари изузетне пословне резултате“, рекао је Мировић додајући да често говоримо само о страним инвеститорима, а
„заборављамо наше људе који су својим знањем и трудом
успели да направе овако успешну компанију“. Напомињући
да се 50 одсто укупне производње бицикала у „Каприолу“

Бечеј је изразито пољопривредно подручје и пољопривреда овде има дугу традицију и представља главно занимање већине активног становништва. Чак 87% површине
општине користи се за пољопривредну производњу, а у бруто националном производу, на пољопривреду отпада око
31%, што је чини једном од најбитнијих грана привреде овог
подручја. Од 43.856 хектара обрадивог земљишта, 12.448 је у
државном власништву, али се процењује да се само око 20%

Висина средстава
Из Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе саопштавају да ће у складу са важећом Уредбом
о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, учествовати у финансирању
одобрених пројеката у зависности од нивоа развијености
јединица локалне самоуправе, и то у висини од:
- 90% за јединице локалне самоуправе из IV групе
развијености;
- 60% за јединице локалне самоуправе из III групе
развијености;
- 30% за јединице локалне самоуправе из II групе
развијености;
- 20% за јединице локалне самоуправе из I групе
развијености.
налази под системима за наводњавање. Како би побољшала развој главне привредне гране, ова Општина је конкурисала за два програма подршке Министарства регионалног
развоја и локалне самоуправе - Програм градимо заједно и
Програм мера инфраструктурног опремања пословних зона.
Циљ је да се уз помоћ средстава из буџета доврши изградња
саобраћајнице у Бачком Петровом Селу и пројекат изградње
канализације отпадних вода и црпне станице „ЦС-1“ у делу
индустријске зоне у Бечеју.
Министар Мировић је приликом посете Бечеју рекао да
ће Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе наставити да помаже изградњу и развој пословне зоне у
тој Општини. Он је управо у тој индустријској зони заједно
са директором компаније „KWS“ у Србији положио камен темељац за изградњу новог центра за дораду семена у који ће
бити уложено више од 40 милиона евра и запослено преко
200 радника.
„Стварање добре пословне инфраструктуре је знак и позив како страним, тако и домаћим инвеститорима да дођу и
инвестирају у Бечеј“, нагласио је Мировић.
В.П.

Конференција о корпоративном волонтирању

СОЛИДАРНОСТ, ТОЛЕРАНЦИЈА,
ОДГОВОРНОСТ
Концепт друштвено одговорног пословања понекад се не разуме на прави начин, зато је
неопходно да се оно прошири и постане пракса у многим компанијама - истиче Бранкица
Јанковић, државни секретар у МИНРЗС

С

редином марта, у београдском хотелу Метропол одржана је друга Конференција о корпоративном волонтирању. Поред представника институција, компанија
и невладиног сектора учесницима су се обратили и
многи угледни српски стручњаци из области односа са јавношћу и комуникација, а конференцији су присуствовали и
представници око стотину домаћих и страних компанија које
послују у Србији.
Циљ конференције је едукација о значају волонтирања
за запослене и саме компаније, локалну заједницу и друштво
у целини, као и упознавање са основним смерницама за организовање волонтерских клубова и акција унутар компанија. Организатори конференције били су Балкан медиа тим
(Balkan media tim) и Центар за транзицију и људска права
„Спектар“ под покровитељством Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
„Друштвено одговорно пословање у Републици Србији
данас је углавном схваћено као део маркетиншких активности, односно као начин да се подигне углед у друштву,
код медија и власти, али изнад свега код пословних партнера и купаца. У концепт и поимање друштвено одговорног
пословања још увек нису значајније укључене теме као што

у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Јанковић је напоменула да би сви актери заинтересовани за
друштвено одговорно пословање требало да подрже спремност компанија да за своје запослене развијају квалитетне
едукативне програме, популаришу овај концепт и да, као активни партнери, помогну и другим компанијама да развијају
друштвено одговорну праксу која ће бити јавно верификова-

Шта је корпоративно волонтирање
Корпоративно волонтирање представља волонтерски ангажман запослених неког предузећа које се одвија за време
радног времена или у организацији предузећа у коме раде.
Постоји неколико облика корпоративног волонтирања, али
су најзаступљеније групне (тимске) акције. Оне могу бити
дугорочне (у форми одређеног пројекта који траје одређени
временски период) или једнократне. Запослени најчешће
учествују у друштвеним акцијама које нису уско повезане
са делатношћу компаније, али које одговарају на неку актуелну потребу заједнице у којој компанија послује. Кључне
вредности концепта корпоративног волонтирања су: солидарност, толеранција и одговорност према заједници.
Као најчешће разлоге за учешће у заједничким активностима, компаније које су учествовале наводе решавање неког
друштвеног проблема, ангажовање запослених у локалној
заједници и подизање тимског духа међу запосленима.
Многе компаније учествују у акцијама због бриге за животну средину и изградње имиџа у јавности или ради изграђивања нових вештина код запослених. Допринос волонтирања, развоју тимског духа као и постизању задовољства
радним местом оцењен је високом оценом међу запосленима. Такође, код њих се развија осећај задовољства да
су учинили нешто посебно и својим залагањем допринели
развоју компанијских вредности. Највише компанија је као
теме досадашњих волонтерских активности одабрало екологију и заштиту животне средине.
су подизање квалитета и услова рада, права и стандард запослених, стручно усавршавање, однос и сарадња са потрошачима, добављачима, синдикатима и слично“, рекла је
отварајући скуп Бранкица Јанковић, државна секретарка
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на и ефективна. Према њеној оцени, Србији је друштвено одговорно пословање данас потребно више него икада раније,
због чега би требало да буде организовано више скупова на
ту тему. Она је навела да се концепт друштвено одговорног
пословања понекад не разуме на прави начин, тако да је неопходно да се оно прошири и постане пракса у многим компанијама.
„Све нас заједно очекују нови кораци који подразумевају
укључивање у пословну стратегију, развој техника и институција које ће ширити друштвено одговорне активности,
подстицање запослених на одговорно понашање, извештавање и оцењивање постигнутих резултата“, истакла је Бранкица Јанковић.
Стратегијом развоја и промоције друштвено одговорног
пословања у Србији дефинисане су три врсте таквог пословања које подразумевају поштовање законских обавеза,
умањивање и елиминисање негативних ефеката пословања
по друштво и управљање ризиком. Концепт друштвено одговорног пословања уведен је у компаније пре неколико година, али је стратегија која је дефинисала основне смернице у
тој области усвојена још 2010. године.
Извршни директор „Траг фондације“ Миа Вукојевић позитивно је оценила оно што се дешава у Србији када је реч о
корпоративном волонтирању и истакла да компаније и поред
економске кризе која је дефинитивно утицала на то да смање
средства и даље не посустају у тој области.
„Они који раде на друштвено одговорном пословању
покушавају да на креативан начин надоместе средства која
недостају, па је тако и повећан број волонтерских програма“,
указала је Миа Вукојевић.
В.П.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Како до бољих услова пословања

ПРИВРЕДА ПЛАЋА 384
НЕПОРЕСКА НАМЕТА

Већина привредника жали се на негативан утицај пореза на профитабилност, али се противе
било каквим смањењима трансфера, субвенција, подстицајних мера или других издвајања
из буџета који би могли довести до смањења пореза

У

оквиру пројекта „Евалуација резултата реформе парафискалних намета и подршка за наставак реформи“,
који НАЛЕД спроводи уз финансијску и стручну помоћ USAID пројекта за боље услове пословања (USAID
BEP) средином месеца, у Економском институту одржан је
округли сто о реформи система парафискалних намета.
На скупу је представљена листа непореских намета, евалуација резултата реформи парафискала у буџету Републике
Србије и буџетима локалних самоуправа и финансијска анализа утицаја парафискала на пословање предузећа.
Директор USAID Пројекта за боље услове пословања Џо
Лоутер (Joe Lowther) и помоћник министра финансија Ирина Стевановић-Гавровић усагласили су се да би једно од
могућих решења за растерећење привреде било доношење
јединственог Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Помоћница министра финансија искористила је прилику
и позвала све заинтересоване стране да учествују у јавној
расправи нацрта овог Закона који би, према њеним речима
требало да буде завршен за највише два месеца.
Стручни сарадник НАЛЕД-а, Драган Спирић, представио је прелиминарну листу парафискала, док су о њиховој
структури у буџету државе и локалних самоуправа говорили
стручни сарадник НАЛЕД-а Александар Бућић и начелник
Одељења за фискалну статистику Управе за трезор Александар Пенев.

Ништа од растерећења

На скупу је истакнуто да привреда плаћа 384 непореска намета од којих су чак 247, односно две трећине, парафискални. То значи да за плаћени износ привреда од државе
не добија повратну услугу или вредност те услуге. Интересантно је да је, упркос најавама о финансијском растерећивању привреде, за последње две године уведено чак девет
нових намета. Највећи број непореских давања грађани и
привреда плаћају држави - 277 (72 одсто). Следе намети које
деле републички и нижи нивои власти - 49 (12,8 одсто). Треће
место заузима Покрајина која наплаћује 40 различитих такси и накнада (10,5%), а најмање је у надлежности градова и
општина - 18 (4,7%).
Први регистар парафискалних намета НАЛЕД је направио 2012. године и тада је евидентирано 371 непореско
давање. У међувремену, држава је укинула 71 намет са ове
листе, али су у 2013. години бољом евиденцијом у регистар
ушла још 84 намета која тада нису регистрована.

Мишљење привреде
Какво је мишљење привреде о парафискалним наметима и спроведеној реформи, показало је истраживање међу
члановима НАЛЕД-а и клијентима Удружења власника рачуноводствених агенција (УВРА) на узорку 100 предузетника
и малих правних лица. Резултати истраживања показали су
да је систем непореских намета недовољно транспарентан,
непредвидив и нестабилан. Нешто више од половине (58%)
испитаних сматра да је суочен са плаћањем парафискала у
току редовног пословања, 67% испитаних сматра да је држава одговорна за увођење парафискала, док 29% испитаних
сматра да је локална самоуправа одговорна за увођење парафискала.
Иако су се финансијски изгледи Србије поправили у
другој половини 2013. године, нестабилност са којом се Србија суочавала у прошлости објашњава зашто привредници
Бесплатна публикација о запошљавању

стрепе. Привредници наводе да им конкурентност зависи
од макроекономске стабилности, а раст и профитабилност
чврсто су везани за пореску и фискалну политику. Порез на
зараде, ПДВ и други порези и парафискални намети имају
највећи негативан утицај на привреду и налазе се на врху
чинилаца који неповољно утичу на пословно окружење. Иако
се привредници жале на негативан утицај пореза на своју

профитабилност, чињеница је и да се противе било каквим
смањењима трансфера, субвенција, подстицајних мера или
других издвајања из буџета који би за последице могла имати смањење пореза.

Шта су парафискални намети
Парафискални намети обухватају таксе, намете, наплате, компензације, плаћања и друге трошкове које јавне
институције намећу привреди и тиме стварају неоправдано финансијско и административно оптерећење привреде,
а да привредници заузврат не добијају никаква права или
услуге од стране јавних институција. Као нови парафискали уведени су:
- накнада за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије;
- накнада за редовни допринос чланова Фонда за
заштиту инвеститора;
- годишња накнада за електронски сертификат;
- такса за употребу обале;
- такса за пристајање уз оперативну обалу или пристан;
- такса за лучку навигациону сигнализацију;
- такса за коришћење друмске и железничке инфра
структуре;
- такса за оперативну употребу луке, односно пристаништа;
- накнада за формирање обавезних робних резерви.
На панел дискусији која је одржана након презентације,
закључено је да је неопходно донети јединствени Закон о
накнадама за коришћење јавних добара и направити јединствен регистар парафискалних намета који би садржао све
релевантне информације (акти о висини дажбина, упутства
за попуњавање захтева, редослед процедура, инструкције за
уплату, бројеви уплатних рачуна).
В.П.
02.04.2014. | Број 563 |
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Италија и Србија

САРАДЊА У ОБЛАСТИ РАДНЕ
МОБИЛНОСТИ И ОБРАЗОВАЊА

Циљ семинара који је одржан у Италијанском институту за културу у Београду био је
размена информација у вези са тржиштем рада и миграцијама како би се унапредила
сарадња и повезивање институција које се баве мобилношћу и обукама радника у
Италији и Србији
„Транснационална сучељавања ради унапређења мреже сарадње у области радне мобилности и образовања“ - назив је дводневног семинара који је протекле недеље одржан
у седишту Италијанског института за културу у Београду, у
циљу унапређења сарадње и повезивања институција које
се баве мобилношћу и обукама радника. Реч је о тематском
сусрету који промовише Министарство рада и социјалне политике Италије, у организацији агенције Italia Lavoro, у сарадњи са Италијанским институтом за културу у Београду, а
у оквиру програма Европске уније под називом „Образовање
у земљама порекла миграцијских токова ка Италији“.
Директор Националне службе за запошљавање, Синиша
Надбантић, у уводном излагању приказао је слику тржишта
рада у Србији и активности којима Национална служба настоји да превазиђе проблем високе стопе незапослености,
посебно младих и особа које имају преко 50 година, као и
проблем неповољне образовне структуре лица која се налазе
на евиденцији НСЗ (чак 32 процента су неквалификовани и
полуквалификовани радници који су тешко упошљиви).

„Реформе тржишта рада у Србији почеле су 2003. године, када је захваљујући међудржавном споразуму између
Србије и Шведске покренут пројекат „Изградња институционалних капацитета тржишта рада у РС“ (SIDA - Labour Market
Institutional Capacity Building in the Republic of Serbia)“, рекао
је Надбантић, нагласивши да је први корак било одвајање
административно-техничких мера од мера посредовања,
а уведени су и нови елементи који су значајно унапредили
квалитет рада, као што су процене запошљивости и писање
индивидуалног плана запошљавања.
„Почели смо да реализујемо обуке за активно тражење
посла и развијамо мрежу клубова за тражење посла. Потом
смо кренули и са селекцијом кандидата за обуке за потребе послодавца, што је јако значајно, јер је у Србији присутна
недовољна комплементарност између потреба послодаваца
и компетенција незапослених, а образовни систем се споро
мења. Тако, на пример, на евиденцији незапослених и даље
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немамо одређена занимања, попут вариоца, тесара, зидара,
армирача, електроинсталатера, бравара“, рекао је Надбантић
и подсетио да је у том периоду почео да се развија и социјални дијалог, који је укључио у решавање проблема незапосле-

ности све актере битне за област запошљавања на локалном
нивоу, што је резултирало формирањем 130 локалних савета
за запошљавање
„Од 2009. године кроз ИПА пројекте развијени су и Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС),
као и Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Такође, сада у оквиру НСЗ
функционише и 8 миграционих сервисних центара, који пружају све неопходне информације потенцијалним мигрантима. У овом тренутку интензивно радимо на успостављању
система обука, па су нам неопходни примери добрих пракси
из тренинг центара земаља ЕУ. Један тренинг центар је већ
отворен у Новом Саду, а у плану су и центри у Београду и
Врању. Конкуренција приватних агенција за запошљавање
је велика и сада смо кренули да интензивно развијамо контакте са послодавцима и тако побољшамо наш корпоративни
углед”, представио је италијанским колегама личну карту и
планове НСЗ Синиша Надбантић.
Алесио Марино, представник Министарства рада и социјалне политике Републике Италије, нагласио је да се овај
скуп уклапа у програм који спроводе његово министарство
и Европски интеграциони фонд, а који омогућава државама чланицама да усаврше и побољшају своје капацитете за
интеграцију, успоставе сарадњу и размену информација са
земљама порекла миграторних токова.
„Настојимо да консолидујемо систем који би регулисао
миграторне токове и овде смо да анализирамо модуле који
постоје у наше две земље, као и могућности сарадње. Битан
део овог пројекта се односи на успостављање адекватног образовног процеса и система обука у земљи порекла миграната, а у складу са потребама тржишта рада Италије. Акценат
је на учењу језика, али и циркуларним миграцијама“, истаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

као је Марино и подсетио да италијанском тржишту рада недостају занимања металске струке.
Родолфо Ђорђети, начелник Сектора за имиграције у
агенцији Italia Lavoro, нагласио је да у Италији постоји велика криза запошљавања и да је у овом тренутку актуелно
пружање подршке свима који су остали без посла. На другој
страни, број миграната у Италији стално расте, и од 2002. го-

дине, када је износио 1,3 милиона, порастао је на 4,4, па се
сада у Италији ревидирају и квоте.
„Италија има 120 националних заједница, што је импозантан број. Француска, на пример, има само три заједнице,
које при томе говоре истим језиком, па монокултуралност
олакшава њихову интеграцију. Српска заједница је 18. по
значају, са око 53.000 људи који углавном живе на северу
Италије (80 процената). Ово је махом добро образована и
квалификована популација (9% поседује универзитетско
образовање, а 60 посто има најмање средње образовање и
неки сертификат), која се добро пласирала на италијанском
тржишту рада, па је стопа незапослености од 7,6% релативно ниска у односу на просечних 14,5 за грађане који долазе
из земаља које нису чланице ЕУ. Криза је погодила само 5%
српске популације, што је много боље у односу на већину осталих заједница. Зараде су прилично добре и у просеку премашују 1000 евра”, рекао је Ђорђети и подсетио да већина
наших радника у Италији ради у здравственом и услужном
сектору, док је 28% запослено у индустрији.
Андреа Ђакомели, из агенције Italia Lavoro, нагласио је
да је тржиште рада у Италији децентрализовано 1997. године и да свака регија, па чак и провинција, примењује неки
свој организациони модел, те се регулативе често и супротстављају.
„Систем услуга је веома комплексан и сегментиран, па
су предузећа која раде у више регија често у проблему. Такође, веома мали број људи нађе посао преко служби за запошљавање, па је цео систем у процесу ревидирања. У Италији
функционише велики број приватних агенција за запошљавање, док јавна служба за запошљавање води регистар незапослених лица и бави се запошљавањем теже упошљивих, тј.
осетљивих категорија, којима је неопходна подршка државе
како би нашли своје место на тржишту рада”, каже Ђакомели и напомиње да су услуге свих агенција за запошљавање,
и јавних и приватних, бесплатне за незапослена лица, што
подразумева и стране држављане. Велику улогу на италијанском тржишту рада имају и универзитети, који махом имају
своје канцеларије за запошљавање. Такође, и систем обука је
децентрализован, а у њега су укључене техничке школе, јавна и приватна предузећа којима профит није на првом месту.
„Од 2010. увели смо и више образовање, које није универзитетско, јер нам је требало око 100 хиљада технички образованих стручњака. Зато смо основали такозване ИТС институте, чији је задатак не само образовање, већ и усмеравање
ученика на техничка занимања и повезивање света рада и
образовања. Сада у Италији постоји 65 оваквих фондација
Бесплатна публикација о запошљавању

које спроводе 247 програма и имају око 2000 полазника годишње”, закључује Ђакомели.
„Утврђивање понуде знања и компетенција потребних
новим технологијама треба да буде један од приоритета, као
и успостављање добре сарадње са послодавцима, како бисмо
смањили број незапослених и припремили лица за тржиште
рада“, нагласила је Драгица Ивановић, начелница Одељења
за активну политику запошљавања у Министарству рада и
социјалне политике Републике Србије. Она је са колегиницом
Катарином Денчић представила законодавни и стратешки
оквир који регулише наше тржиште рада, које се суочава са
демографским, изазовом економских миграција, регионалним разликама, образовним и институционалним изазовима, али и дуалношћу.
„Страни радници у Србији на основу боравишне дозволе
и захтева послодавца добијају дозволе за рад од Националне службе, што је регулисано Законом о запошљавању страних држављана, који је на снази од давне 1978. године. Нови
закон је у процедури и разликује две врсте дозвола - личну
радну дозволу и радну дозволу, а предвиђено је и увођење
система квота”, рекла је Денчићева.
Невена Летић, директорка Сектора за посредовање у
запошљавању и планирање каријере НСЗ, наглашава да је
дошло до благог побољшања свих статистичких параметара
тржишта рада. Тако је, на пример, према последњој Анкети
о радној снази, стопа запошљавања порасла са 46 на 49,2%.
„Сад на евиденцији имамо 793.625 незапослених- 27,12%
је млађих од 30 година, а више од 50 година има 25,32% незапослених. На посао се у просеку чека 3,8 година, а забрињава чињеница да расте просечна старост незапослених на
евиденцији. Такође, имамо 30 посто нестручних радника,
од којих 54.000 нема ни основну школу, па је неопходан
интензивнији приступ државе како би се они укључили на
тржиште рада. Да Србија није преквалификована земља, показује и чињеница да имамо 10 посто висококвалификова-

них. Преко НСЗ се годишње запосли око 215 хиљада људи,
али морамо да интензивирамо сарадњу са послодавцима, јер
око 50.000 захтева за посредовање који су или упућени нашим филијалама или преко сајта НСЗ, није довољно, с обзиром на број незапослених”, каже Летићева и напомиње да је у
протеклој години НСЗ посредовала у запошљавању 77 грађана Србије у иностранству, што није мали број, с обзиром да је
то легална миграција која подразумева све мере заштите и
иста права која имају и радници у земљама у које се одлази.
„Ово је само први корак у утврђивању могућности будуће
сарадње. Најпре бисмо могли да корисницима ваших услуга
заједнички промовишемо инструменте који већ постоје за
легалан улазак у Италију: стажирање, стручно усвршавање и
сезонски послови. Друга могућа област сарадње је стварање
услова за техничку подршку, које би наше министарство
могло да вам пружи у областима које се тичу стручног оспособљавања. Трећи правац повезивања, како са јавним тако
и са приватним сектором у Италији, тиче се побољшања начина укључивања лица у више програме техничких обука у
Италији“, закључио је Ђузепе Иван Кандела из Министарства
рада и социјалне политике Италије.
А.Бачевић
02.04.2014. | Број 563 |
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Здравствени систем Србије

МНОГО
ЛЕКАРА,
МАЛО
ЗДРАВЉА

У свету медицине у Србији влада
контрадикторност - мањак лекара у пракси,
али вишак на бироу за незапослене. Око
850 медицинара планира да напусти Србију

И

ндекс Медицинског факултета само у Београду и
овог јула добиће 450 младих, плус 100 оних који су
спремни да сами плате студирање. Када се на овај
број додају и студенти са осталих факултета широм
Србије, процењује се да ће у амфитеатрима медицинских факултета седети више од 1.500 студената.
„Студенти који се сада упишу радиће 2020, 2021. године.
Треба најпре сагледати потребе Србије, без обзира колико је
то тешко. Али тако се прави стратегија развоја једне земље,
и то је оно што нама недостаје“, рекао је декан Медицинског
факултета у Београду Небојша Лалић.
Директор Клиничког центра Србије Миљко Ристић каже

Србији прети мањак специјалиста
„Педијатри у Србији све су старији, већина је пред пензијом, а само три дечја лекара млађа су од 30 година, што
говори да политика хуманих ресурса у последњих 25 година
није вођена на прави начин“, упозорава директорка Лекарске
коморе Србије др Татјана Радосављевић.
Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, др Радосављевић
је нагласила да ће се, осим у педијатрији, проблеми са недостатком кадрова ускоро појавити и у осталим гранама медицине, јер ће 60 до 70 одсто лекара свих специјалистичких
грана, како каже, за пет до осам година отићи у пензију.
„Једно од решења је увођење волонтерских специјализација које су укинуте 2000. године, а затим и укидање две
године обавезног рада пре специјализације“, нагласила је др
Радосављевић.
Истакла је да је све више лекара који одлазе из Србије у
иностранство не само због боље плате већ и због бољих услова рада и живота.
„Мислим да Србији недостаје национална стратегија за
заустављање одлива мозгова. Хитно треба нешто предузети,
јер ће се лекари и медицинске сестре проредити“, закључила
је др Радосављевић.

Запошљавање у 2014.

да се број лекара одређује по систематизацији која је стара,
тј. по броју кревета.
„Број кревета се није мењао по обиму посла, а обим посла
се по неким клиникама повећао и по неколико пута. Јасно је
да је број посла вишеструко већи, а то подразумева повећање
броја особља које учествује“, рекао је Ристић.
Да ли преполовити број студената који уписују медицину, питање је на које годинама стручњаци немају јасан одговор. Оно што је једино сигурно, јесте да све више медицинара
напушта Србију. Одлазе и они специјалисти којих немамо довољно - радиолози, анестезиолози, кардиолози.
Уколико бисмо се одлучили на драконске мере, морамо
да имамо на уму норвешки сценарио - поручују стручњаци.
„Норвешка је једне године прекинула упис и кроз пет година је дошло до несташице лекара које су морали да увозе.
Слична појава је била у Словенији, а сведоци смо да ових година постоји тенденција повећања броја уписаних студената
на медицинске факлултете“, каже Небојша Лалић, декан Медицинског факултета у Београду.
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Државни секретар министарства здравља Периша Симоновић најавио је да ће у овој години око 2.000 радника
бити запослено у здравственим установама, и то углавном
лекара и медицинских сестара.
Симоновић је појаснио да је владина комисија која даје
сагласност на попуну упражњених места, за ову годину дала
сагласност да се запосли 1.115 радника у здравственим установама, а да је кадровска комисија Министарства здравља,
РФЗО и Батута одлучила да то углавном буду лекари и медицинске сестре.
Немедицинско особље, како каже, запошљаваће се само
у оним установама где не постоји ниједан правник, економиста или информатичар за развој информационог система.
„Постоји још једна могућност да у оквиру здравствених
установа, где постоји неколико хиљада запослених на неодређено, један број њих добије уговоре на одређено, да се
одређени број здравствених радника преведе на уговорене
на рачун средстава обавезног здравственог осигурања“, рекао је Симоновић.
Симоновић је додао да је изменама уредбе омогућен
прелазак запослених између установа које су корисници јавних средстава.
„То значи прелазак из једне здравствене установе у другу или чак из других установа у здравствени систем. Неке
установе сада имају прекобројне, а друге дефиците здравствених радника“, закључио је Симоновић.
РТС/Танјуг

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

383
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA 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
ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
11000 Београд, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2051-317, 2051-116

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике (смер
електроника), мастер инжењер електротехнике и рачунарства (смер електроника), магистар електротехничких наука.

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер сигнали и системи, електроника, рачунарска техника и информатика, мастер инжењер електотехнике, смер сигнали и
системи, електроника, рачунарска техника и информатика,
магистар електротехничких наука.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике (смер
телекомуникације и информационе технологије, рачунарска техника и информатика), мастер инжењер електротехнике рачунарства (смер телекомуникације и информационе
технологије, рачунарска техника и информатика), магистар
електротехничких наука.

Истраживач сарадник

Истраживач сарадник

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (смер војно
машинство, системи наоружања, произвољно машинство,
термотехника, аутоматско управљање), мастер (смер војно
машинство, системи наоружања, произвољно машинство,
термотехника, аутоматско управљање), инжењер машинства, магистар техничких наука.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике (смер
рачунарска техника и информатика, софтверски инжењеринг), мастер инжењер електротехнике рачунарства (смер
рачунарска техника и информатика, софтверски инжењеринг), магистар електротехничких наука.

пробни рад 6 месеци
5 извршилаца

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије (смер органска хемијска технологија и полимерно инжењерство,
хемијско инжењерство, неорганска хемијска технологија),
мастер инжењер технологије (смер органска хемијска технологија и полимерно инжењерство, хемијско инжењерство, неорганска хемијска технологија), магистар.

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (смер војно
машинство, системи наоружања, производно машинство,
индустријско инжењерство, термотехника, ваздухопловство, аутоматско управљање), мастер инжењер машинства
(смер војно машинство, системи наоружања, производно
машинство, индустријско инжењерство, термотехника, ваздухопловство, аутоматско управљање), магистар техничких наука.

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (ваздухопловство, аерокосмотехника, дизајн у машинству), мастер
инжењер машинства (смер ваздухопловство, аерокосмотехника, дизајн у машинству), магистар техничких наука.

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (смер ваздухопловство, аерокосмотехника), мастер инжењер машинства
(смер ваздухопловство, аерокосмотехника), магистар техничких наука.

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (смер аутоматско управљање, ваздухопловство, производно машинство),
мастер инжењер машинства (смер аутоматско управљање,
ваздухопловство, производно машинство), магистар техничких наука.
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пробни рад 6 месеци
3 извршиоца

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике (смер
енергетика), мастер инжењер електротехнике рачунарства
(смер енергетика), магистар електротехничких наука.

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике (смер
физичка електроника, наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника), мастер инжењер електротехнике
рачунарства (смер физичка електроника, наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника), магистар електротехничких наука.

Истраживач сарадник
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике (смер
информационе технологије, рачунарска техника и информатика), мастер инжењер електротехнике рачунарства
(смер информационе технологије, рачунарска техника и
информатика), магистар електротехничких наука.

Водећи истраживач
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике (смер
информационе технологије, рачунарска техника и информатика), магистар електротехничких наука, дипломирани
инжењер организације рада (смер информационе технологије, рачунарска техника и информатика), магистар организације рада, најмање 8 година радног искуства на пословима пројектовања и изградње рачунарских мрежа и раду са
активном и пасивном комуникационом опремом.
ОСТАЛО: познавање енглеског језика, просечна оцена у
току студија 08,00 и више. Уз пријаву на конкурс која треба
да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати треба да доставе краћу радну биографију и
следећа документа: извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини - не старији од 6 месеци, уколико није нов образац), уверење о
држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду
или општини - не старији од 6 месеци), доказ о стеченом
образовању (оригинал диплома - уверење о завршеном
образовању или фотокопија оверена у суду или општиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ни), фотокопија радне књижице, уверење надлежног суда
да се против кандидата не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не
старије од 6 месеци), уверење надлежног органа МУП-а да
кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању
дужем од 6 месеци (не старије од 6 месеци). За наведена
радна места могу конкурисати и лица која су стекла VII/1
степен школске спреме према прописима која су важила
до ступања на снагу Закона о високом образовању, сходно
аутентичном тумачењу одредби члана 127 став 1 и 2. Кандидати који уђу у ужи избор, пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о здравственој способности.
Пријаве на конкурс слати искључиво поштом, на адресу: Ратка Ресановића 1. Неблаговремене, неразумљиве и
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање и биће одбачене.
Напомена: оглас је отворен до 30.04.2014. године.

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Виши референт за административне послове у
поступку јавних набавки
за рад у Одељењу за инвестиције и јавне набавке, на
одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног искуства, положен стручни испит.

Самостални стручни сарадник за школство

за рад у Одељењу за друштвене делатности, информисање
и месну самоуправу, на одређено време до годину дана
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, пет година радног искуства, положен државни стручни испит.

управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе општине, Београд, Устаничка 53. Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази (оригинал или
оверена фотокопија), као и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
„МОЈА ОАЗА“
11080 Земун, Херцеговачка 13
тел. 011/3160-780, 064/1925-578

Социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, минимум две године
радног искуства у струци, поседовање лиценце или да је
лице поднело за добијање лиценце.
ОСТАЛО: заинтересована лица могу се јавити на број телефона: 064/1925-578, у року од 15 дана од дана објављивања.

Бор
МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 19
тел. 030/424-963

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високу школску спрему - филозофски факултет, група: археологија, етнологија, историја,
историја уметности или струке заступљене у Музеју, са најмање три година радног искуства у струци и положеним
стручним испитом из области заштите културних добара.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада
и развој установе као саставни део конкурсне документације.

ОСТАЛО: осим наведених услова, кандидат треба да
испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима. Уз пријаву и биографију
кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за кривична дела
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
диплому (оригинал или оверену фотокопију), доказ о траженом радном искуству, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству. Наведена документа морају бити
у оригиналу или у овереној фотокопији - не старије од шест
месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за директора Музеја“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

11000 Београд, Устаничка 53

Сарадник за економске послове

за рад у Одељењу за финансије, привреду, друштвене
делатности и планирање, Одсек за буџет, инвестиције и
јавне набавке, на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, једна година радног стажа, положен стручни испит и познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је држављанин РС; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Управа градске општине Вождовац, Одељење за општу
Бесплатна публикација о запошљавању

Ч ачак
32240 Лучани, Југословенске армије 5
тел. 032/5150-600

Послови грађевинског инспектора
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава следеће услове: високо
образовање стечено на струковним студијама (основне
и специјалистичке) у образовно - научном пољу техничко - технолошких наука, област грађевинарство, област
инжењерског менаџмента и организационих наука, област
економских и правних наука, област менаџмента и бизниса, односно завршена виша пословна школа, познавање
рада на рачунару, односно завршене студије на вишој
грађевинској школи, положен возачки испит за возача „Б“
категорије. Поред посебних услова, кандидат мора имати
једну годину радног искуства и положен државни стручни испит. Кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да
је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да има
02.04.2014. | Број 563 |
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општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова који не могу бити старији од шест
месеци, подносе се у оригиналу или у овереној фотокопији,
Општинској управи Општине Лучани, у року од 8 дана од
дана објављивања, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Јаг о д ина

дидати треба да испуњавају и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима.
ОСТАЛО: уз пријаву са биографијом приложити: оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о радном
искуству, уверење о положеном стручном испиту и уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чине неподобним за обављање послова у државном
органу (обезбедиће Општинска управа). Рок за пријаву је
8 дана.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Крушевац

Администратор инспекције заштите животне
средине

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

за рад у Градској управи за инспекцијске послове, на
одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економског, правног или другог друштвеног смера, 6
месеци радног стажа и положен државни стручни испит за
рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, да
поседује општу здравствену способност. Пријаве на оглас
са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Послови борачко - инвалидске и социјалне
заштите
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен, економског,
правног или педагошког смера, 1 година радног искуства,
положен испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: кандидат мора да испуњава и опште услове из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001,
39/2002): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

К раље в о
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Сређивање, попис и припрема архивске грађе
за излучивање и пресељење старе архиве

на одређено време због повећаног обима посла (6 месеци)
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар; 1
година радног искуства у органима државне управе; положен стручни испит за рад у органима државне управе; кан-
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37220 Брус, Краља Петра I 120

Начелник Општинске управе Општине Брус
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у државним
органима, најмање 5 година радног искуства у струци,
држављанство Републике Србије, општа здравствена способност, да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.
ОСТАЛО: уз пријаву са биографијом подносе се следећа
документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном
стручном испиту за рад у државним органима, уверење
о радном искуству у струци, радну књижицу, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење Основног и Вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато
након објављивања огласа), уверење Полицијске управе 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 (издато након објављивања огласа). Пријаве са доказима о испуњавању услова слати Општинском већу Општине
Брус - председнику, на горенаведену адресу. Пријаве слати
у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Послови Канцеларије за младе
на одређено време од 3 месеца

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

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Н о в и Са д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

На захтев Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију, Служба за управљање људским ресурсима објављује поништење
огласа објављеног у публикацији „Послови“ 11.
децембра 2013. године, ради заснивања радног
односа на неодређено време у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, на радном месту: стручни сарадник за
нормативно - правне и управно - надзорне послове
за социјалну заштиту и социјалну сигурност грађана. Наведени оглас се поништава из разлога што
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију није добио сагласност
за настављање поступка у складу са Законом о
изменама и допунама Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 108/13) и Уредбом о
поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.
113/13 и 21/14).

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Самостални стручни сарадник - санитарни
инспектор

за рад у Покрајинском секретаријату за здравство,
социјалну политику и демографију, на одређено време 12
месеци

из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
кажњаван за дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, издато од стране МУП-а - не
старије од шест месеци; доказ о високој стручној спреми
према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL
START) - оригинал или оверена фотокопија; фотокопија
доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори
и други акти из којих се може утврдити на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечен радни стаж).
Напомена: кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности - не
старије од 6 месеци.

Стручни сарадник за нормативно - правне
и управно - надзорне послове за социјалну
заштиту и социјалну сигурност грађана

за рад у Покрајинском секретаријату за здравство,
социјалну политику и демографију, на одређено време 12
месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена у области правних наука (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у области правних наука у трајању од најмање четири
године и завршени приправнички стаж, односно са најмање годину дана радног стажа у струци и положен државни стручни испит или са најмање пет година радног стажа у
покрајинској управи и положен државни стручни испит, са
стеченим високим образовањем на студијама првог степена у области правних наука (основне академске студије) и
са најмање четири године радног стажа у струци, положен
државни стручни испит или са најмање пет година радног
стажа у покрајинској управи и положен државни стручни
испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару
(ECDL START) и пробни рад од три месеца.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године у области медицинских
наука - доктор медицине, специјалиста хигијене или епидемиологије, дипломирани санитарни инжењер - специјалиста, архитектуре, грађевинског инжењерства (одсек за
планирање и грађење насеља или одсек за хидротехнику),
технолошког инжењерства (прехрамбени одсек), природно
- математички факултет (дипломирани просторни планер),
најмање 5 година радног стажа у струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на
рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.

Посебни услови: у радни однос у државном органу не може
бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

Посебни услови: у радни однос у државном органу не може
бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Драгица Новковић, самостални стручни сарадник I - начелник Одељења за опште и правне послове, број телефона:
021/4874-891.
Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте; фотокопија радне књижице; CV радна биографија; уверење о држављанству - не старије
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
кажњаван за дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, издато од стране МУП-а - не
старије од шест месеци; доказ о високој стручној спреми
према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL
START) - оригинал или оверена фотокопија; фотокопија
доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори
и други акти из којих се може утврдити на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечен радни стаж).

Одлука о избору: одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Млађен Симић, самостални стручни сарадник II за нормативно - правне послове, број телефона: 021/4874-748.
Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте; фотокопија радне књижице; CV радна биографија; уверење о држављанству - не старије
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод
Бесплатна публикација о запошљавању

Одлука о избору: одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
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Напомена: кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности - не
старије од 6 месеци.

Виши референт за административне послове

за рад у Покрајинском секретаријату за здравство,
социјалну политику и демографију, на одређено време 12
месеци

УСЛОВИ: образовање стечено у средњој школи, радни стаж
у струци од најмање три године, положен државни стручни
испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару
(ECDL START) и пробни рад од три месеца.
Посебни услови: у радни однос у државном органу не може
бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.
Одлука о избору: одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Драгица Новковић, самостални стручни сарадник I - начелник Одељења за опште и правне послове, број телефона:
021/4874-891.
Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте; фотокопија радне књижице; CV
- радна биографија; уверење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или кажњаван за дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, издато од стране
МУП-а - не старије од шест месеци; доказ о стручној спреми
према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL
START) - оригинал или оверена фотокопија; фотокопија
доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори
и други акти из којих се може утврдити на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечен радни стаж).
Напомена: кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности - не
старије од 6 месеци.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
„ТОДОР ДУКИН“

21220 Бечеј, Новосадска 104

Секретар

на период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање пет година
радног искуства, знање мађарског језика, знање рада на
рачунару и да је кандидат становник МЗ „Тодор Дукин“
из Бечеја. Уз пријаву на оглас доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да
кандидат није под истрагом и да није осуђиван. Конкурс је
отворен 15 дана. Пријаве доставити на адресу: МЗ „Тодор
Дукин“ Бечеј, Новосадска 104, Савету Месне заједнице, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремено предате молбе неће се разматрати.

14

| Број 563 | 02.04.2014.

Пож аревац
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

Координатор канцеларије за младе и дијаспору
за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште
у Одељењу за привредни, економски развој и дијаспору,
на одређено време до шест месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије) - дипломирани економиста, радно искуство од најмање 1 године, као и положен
стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: лица које се пријављују на оглас, поред доказа о
испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесу доказе да испуњавају опште услове прописане чланом
6 Закона о радним односима у државним органима, као и
да познају проблематику из тражене области. Уз пријаву
са биографијом подносе се следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома којом се потврђује
стручна спрема; радна књижица; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно
Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном
гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању
(не старије од шест месеци); уверење Полицијске управе да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији од стране суда или надлежног органа управе, као и
непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска
управа Општине Велико Градиште, начелнику Општинске
управе, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, са назнаком:
„За оглас“. Додатне информације могу се добити на број
телефона: 012/662-124.

Административни радник

за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште
у Одељењу за привредни, економски развој и дијаспору,
на одређено време до шест месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање: средњу стручну спрему, гимназијалац или економског смера, радно искуство од најмање 1 године, као и
положен стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: лица које се пријављују на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно
је да поднесу доказе да испуњавају опште услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним
органима, као и да познају проблематику из области рада
Одељења, посебно у области економског развоја и контакта са дијаспором. Уз пријаву са биографијом подносе
се следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома којом се потврђује стручна спрема; радна
књижица; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених
(издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09);
уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (издато након
објављивања овог огласа). Рок за подношење пријава је
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији од стране суда
или надлежног органа управе, као и непотпуне, неуредне и
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

неблаговремене пријаве неће бити разматране. Адреса на
коју се подносе пријаве: Општинска управа Општине Велико Градиште, начелнику Општинске управе, 12220 Велико
Градиште, Житни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне
информације могу се добити на број телефона: 012/662124.

пријаве неће бити разматране. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Општине Велико Градиште,
начелнику Општинске управе, 12220 Велико Градиште,
Житни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне информације
могу се добити на број телефона: 012/662-124.

Административно - технички послови

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“

за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште, у
Одељењу локалне пореске администрације, на одређено
време до шест месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање: средњу стручну спрему - гимназија, економска или
пољопривредна школа, радно искуство од најмање 1 године, као и положен стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: лица које се пријављују на оглас, поред доказа
о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да
поднесу доказе да испуњавају опште услове прописане
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима,
као и да познају проблематику из области рада Одељења.
Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома којом
се потврђује стручна спрема; радна књижица; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном
у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања
овог огласа). Рок за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
у овереној фотокопији од стране суда или надлежног органа управе, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Општине Велико Градиште,
начелнику Општинске управе, 12220 Велико Градиште,
Житни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне информације
могу се добити на број телефона: 012/662-124.

Координатор за локални економски развој

за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште
у Одељењу за привредни, економски развој и дијаспору,
на одређено време до шест месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање: високу стручну спрему - друштвено - хуманитарних
или природних наука, радно искуство од најмање 2 године,
као и положен стручни испит за рад у државним органима,
да познају рад на рачунару, као и знање енглеског и још
једног страног језика.
ОСТАЛО: лица које се пријављују на оглас, поред доказа
о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да
поднесу доказе да испуњавају опште услове прописане
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима,
као и да познају проблематику из области рада Одељења.
Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома којом
се потврђује стручна спрема; радна књижица; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном
у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања
овог огласа). Рок за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
у овереној фотокопији од стране суда или надлежног органа управе, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене
Бесплатна публикација о запошљавању

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6
тел. 012/662-208

Књижничар у позајмном одељењу
на одређено време

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање
послова у државном органу, IV степен стручне спреме друштвеног смера или гимназија, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: документација за пријаву на конкурс треба да садржи: кратку биографију кандидата, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и друге доказе
о стручној оспособљености, уверење да није осуђиван и
да се против кандидата не води судски поступак, уверење
о здравственом стању. Документа се подносе у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично у просторијама Библиотеке.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација
кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања.

П р и ј е п о ље
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

Радник за послове из области израде и
имплементације пројеката

на одређено време до три месеца, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: посебни услови: виша стручна спрема - VI степен,
познавање рада на рачунару, једна година радног искуства
и положен испит за рад у органима државне управе. Поред
наведених, кандидати морају испуњавати и следеће услове:
да имају општу здравствену способност, да су држављани
РС, 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, уверење основног и вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница. Пријаве
са потребним доказима доставити Општинској управи Нова
Варош, у року од осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О исходу
огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
31320 Нова Варош, Карађорђева 34
тел. 033/62-880

Послови социјалног рада
водитељ случаја

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, са стеченим
звањем: социјални радник, психолог, педагог, андрагог и
социјални педагог; сертификат - потврду о завршеној обуци по акредитованом програму за вођење случаја, са или
без радног искуства у струци.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас, поред доказа о испуњавању
посебних услова (оверен препис или фотокопија дипломе
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о стеченом високом или вишем образовању, фотокопија
сертификата - потврде о завршеној обуци за водитеља
случаја и уверење о радном искуству у струци), кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих услова (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да није осуђиван и да се против њега не води
кривични поступак). Лекарско уверење којим се доказује
општа здравствена способност - доставља кандидат који је
изабран по огласу, пре потписивања уговора о раду.

Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН
25260 Апатин, Светозара Милетића 6
тел. 025/773-365

Стручни радник на пословима социјалног рада социјални радник
УСЛОВИ: За пријем у радни однос у Центру кандидат мора
испуњавати следеће услове: 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; завршене дипломске академске студије у четворогодишњем
трајању - Факултет политичких наука, одсек социјална
политика и социјални рад; једна година радног искуства у
струци; положен стручни испит за рад у органима државне
управе; познавање рада на рачунару; познавање Интеграл
информационог система Центра за социјални рад сматраће
се за предност. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас са доказом
о испуњености услова достављају се на адресу: Центар за
социјални рад Апатин, Светозара Милетића 6, 25260 Апатин, са назнаком: „За оглас“.

С р е м с ка Мит р о в и ц а
ОПШТИНА РУМА ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910

Послови комуналног надзора
на одређено време до 12 месеци

Опис посла: непосредно извршава надзор над спровођењем закона и општинских одлука из комуналне делатности, ради стручне и друге послове у припреми решења
која доноси Одељење; врши и друге послове по налогу старешине.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен - техничка,
грађевинска, дрвно - прерађивачка, поморска, економска,
пољопривредна, школа унутрашњих послова или друга
школа општег или усмереног образовања).

Послови на остваривању права избеглих и
интерно расељених лица
на одређено време до 12 месеци

Опис посла: врши све административне послове везане за
остваривање права избеглих и интерно расељених лица и
остваривање налога Комесаријата, прати конкурсе и припрема пројекте за учешће у њима; обавља све послове по
налогу старешине.

6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, као и да поседује општу здравствену способност. Кандидат је у пријави дужан да назначи радно место на које конкурише и да
приложи следећу документацију као доказ о испуњавању
услова радног места: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ о стеченом степену стручне спреме (диплома
или сведочанство), уверење о некажњавању (издаје орган
унутрашњих послова), очитану личну карту или оверену
копију личне карте. Након одлуке о избору, а пре уручења
решења о заснивању радног односа, кандидат је дужан
да достави и уверење о општој здравственој способности
(издаје надлежна здравствена установа). Сва документа
неопходно је приложити у оригиналу или у овереној копији,
док датум издавања уверења о држављанству Републике
Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији од
6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа
подносе се поштом на адресу: Општинска управа Општине
Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком: „За оглас“
или лично предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. За све информације у вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на број
телефона: 022/433-910, лок. 121.

Су б о ти ц а
ПОЗОРИШТЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“
24000 Суботица, Трг жртава фашизма 5

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поред законом прописаних услова (општи услови
који су прописани Законом о раду), кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: завршен VII степен стручне
спреме, уметничке, односно стручне области у оквиру образовно - уметничког поља Уметности (драмске и аудиовизуелне уметности, ликовне уметности или музике и извођачке уметности), најмање 3 године радног искуства на истим
или сличним пословима у култури, да поседује квалитет
доказан пословањем и афирмацијом у културно - уметничкој делатности, да против њега није покренут кривични
поступак за дело које га чини неподобним за обављање
дужности директора, односно да није правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини неподобним за обављање дужности директора установе.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат
приложи и доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, доказ о радном
искуству и уверење да се против њега не води кривични
поступак, односно да није правноснажном судском одлуком
осуђиван. Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе и радно
- професионалну биографију. Кандидат је дужан да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део
конкурсне документације. Директора именује Скупштина
града Суботице, на основу предлога Управног одбора установе. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити Управном одбору установе Позориште
„Деже Костолањи“, на адресу: Суботица, Трг жртава фашизма 5, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен - правни, економски факултет, факултет политичких наука или факултет
техничких наука - дипл. инжењер за менаџмент).
ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: кандидат поред наведених, мора испуњавати и опште услове предвиђене чланом
6 Закона о радним односима у државним органима, односно да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
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Ужице
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Конкурс објављен 26.03.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: 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, мења се у погледу услова и гласи: УСЛОВИ: средња стручна спрема, област
архитектуре, грађевинарства у трајању од 4 године, познавање рада на рачунару, положен државни
стручни испит, радно искуство 1 година. Остали део
конкурса је непромењен.

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

Конкурс објављен 26.03.2014. године у публикацији „Послови“, за радна места: припрема седница
Скупштине и нормативно - правни послови, и заменик матичара, мења се и додаје: радно искуство 1
година. Остали део конкурса је непромењен.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Конкурс објављен 26.03.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: послови планирања
одбране и планирање 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 3 године, мења се у погледу услова и гласи: 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. Остали део
конкурса је непромењен.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
31210 Пожега, Немањина бб
тел. 031/812-572

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани
радник, куварски помоћник, са или без радног искуства;
држављанство РС; општа здравствена способност; да кандидат није кривично гоњен и осуђиван за кривично дело на
Бесплатна публикација о запошљавању

безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Уз пријаву
на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о траженој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); уверење суда да се против њега не води истрага
и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци);
уверење МУП-а РС - надлежне Полицијске управе да није
евидентиран у казненој евиденцији (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење о општој здравственој способности
(не старије од 6 месеци), изабрани кандидат дужан је да
достави у накнадном року од 8 дана. Све копије докумената
морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Ваље в о
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови месне канцеларије

на одређено време ради замене одсутног запосленог, до
његовог повратка

УСЛОВИ: За обављање послова може да конкурише лице
које испуњава опште услове: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; посебне услове: IV степен школске спреме, правног, економског
или одговарајућег смера, положен стручни испит за рад у
органима државне управе, познавање рада на рачунару,
најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на оглас
као доказ испуњености услова, кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену школске спреме, оверену
фотокопију радне књижице, оверену фотокопију потврде
о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе, уверење да лице није осуђивано за кривична дела,
уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење
о општој здравственој способности и лична и радна биографија. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове месне канцеларије
- пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве
доставити поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ
14210 Уб, 3. октобра 4
тел. 014/411-622

Послови планирања економског развоја
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, Правилником о систематизацији радних места у Општинској
управи Општине Уб прописани су и следећи посебни услови: VII степен стручне спреме или специјалистичке академске или струковне студије 240 ЕСПБ - економског или природног смера, са најмање једном годином радног искуства
и положен стручни испит (за рад у државним органима).
Наведену документацију о испуњавању општих и посебних
услова слати на горенаведену адресу, а више информација
на број телефона: 014/411-622, лок. 237, Гордана Љубичић, виши сарадник за персоналне послове.

Послови јавних набавки
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, Правилником о систематизацији радних места у Општинској
управи Општине Уб прописани су и следећи посебни услови: VII степен стручне спреме или специјалистичке академске или струковне студије 240 ЕСПБ - правног или еко02.04.2014. | Број 563 |
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номског смера, са најмање једном годином радног искуства
и положен стручни испит (за рад у државним органима).
Наведену документацију о испуњавању општих и посебних
услова слати на горенаведену адресу, а више информација
на број телефона: 014/411-622, лок. 237, Гордана Љубичић, виши сарадник за персоналне послове.

З а ј еча р
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Комунално - саобраћајни инспектор у Одељењу
за урбанизам, стамбено - комуналне делатности
и грађевинарство у Општинској управи
Општине Сокобања
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање
на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године - правне, економске или
техничке струке, најмање 3 године радног стажа, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су
дужни да доставе и потребна документа у оригиналу или
у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе 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 и доказ о радном искуству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Директор Организације за туризам и културу
Сокобања
на период од четири године

УСЛОВИ: општи услови прописани Законом о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005): да је
држављанин Републике Србије (уверење о држављанству);
да је пунолетан (извод из матичне књиге рођених); да има
општу здравствену способност (уверење о здравственом
стању); прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (уверење из казнене
евиденције). Посебни услови: стечено високо образовање
на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од 4 године, смер: економски, правни, менаџмент,
туризмолог; три године радног искуства у процесу управљања/руковођења; да поседује организационе способности. Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о
испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у
овереној фотокопији. Пријаве са пратећом документацијом
доставити преко писарнице Општинске управе Општине
Сокобања, у року од 15 дана од дана објављивања или на
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адресу: Комисија за кадровска, административна и мандатно - имунитетска питања СО-е Сокобања, Светог Саве 23,
18230 Сокобања, са назнаком: „За јавни конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Трговина и услуге
ПП „БРАНКОВИНА“

11000 Београд, Узун Миркова 7
тел. 011/2622-189, 063/480-000

Куварица

на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 5 година радног
искуства на наведеним пословима. Рок за пријављивање је
30 дана од дана објављивања.

„ЕПСТУРС“

11000 Београд, Војводе Степе 412а
тел. 064/6406-623, 064/8333-877

Кувар - сезонски радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, угоститељског
смера; радно искуство на истим или сличним пословима
минимум 2 године; предност ће имати кандидати са радним
искуством у хотелијерству и знањем страних језика.

Конобар - сезонски радник
7 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, угоститељске
или друге струке; радно искуство на истим или сличним
пословима; добре комуникационе способности на српском
и једном страном језику (пожељно руски); предност ће
имати кандидати са радним искуством у хотелијерству и
знањем страних језика.

Шеф ресторана - сезонски радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: пожељан VI или VII степен стручне спреме, радно
искуство на истим или сличним пословима минимум 2 године; добре комуникационе способности на српском и једном
страном језику (пожељно руски); добро познавање рада на
рачунару; предност ће имати кандидати са радним искуством у хотелијерству и знањем страних језика.
ОСТАЛО: предузеће „Епстурс“ д.о.о. има потребу да
ангажује извршиоце - сезонске раднике из Републике
Србије, за рад у ТЦ „Будва“, Република Црна Гора. Код кандидата ће се извршити провера радних способности. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Особе за контакт:
Милош, број телефона: 064/6406-623 и Војин Гаврић, број
телефона: 064/8333-877.

„СИНАГОГА“ ДОО

25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/460-750

Трговац

на одређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, продавац, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook), рад у сменама. Рок за пријаву је до попуне радних
места.

Пословођа

на одређено време
3 извршиоца
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар,
матурант гимназије, пословођа продајног објекта, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook), рад у сменама, 12 месеци радног искуства. Рок за
пријаву је до попуне радних места.

„ЕКО - МЕТАЛ‘‘ ДОО

рада на рачунару (Word, е-mail, Интернет, Powerpoint),
познавање енглеског језика - средњи ниво, пожељно знање
немачког или француског језика, радно искуство пожељно
на наведеним или сличним пословима, пожељна возачка
дозвола „Б“ категорије. Оглас је отворен до краја априла.

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

СЗФР „Д 3 ДАМЈАНОВИЋ ДАРИНКА“

Комерцијалиста

Мушко - женски фризер

на одређено време, са могућношћу заснивања сталног
радног односа

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема; познавање рада
на рачунару; возачка дозвола ‚‘Б‘‘ категорије; да кандидат
није кажњаван и да се против њега не води судски спор;
знање енглеског језика; три године радног искуства. Личне карактеристике: развијене способности комуникације;
добре организационе способности; самоиницијативност;
спремност за тимски рад.

11000 Београд, Југ Богданова 11
тел. 011/2627-969
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
6 месеци радног искуства на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број телефона:
011/2627-969. Рок за пријављивање је 30 дана од дана
објављивања.

„PAPIR COLOR“

11000 Београд, Голсвортијева 13-21
е-mail: info@papircolor.cо.rs

Нудимо: службени аутомобил, стимулативни лични доходак. Уз пријаву приложити: биографију са кретањем у
служби и фотокопије документације које доказују испуњеност услова. Заинтересовани кандидати могу послати биографије (CV) на е-mail: оffice@еkometal.com или доставити
на горенаведену адресу.
Оглас је отворен до 10.04.2014. године и важи за територију целе Србије. Контактираћемо само кандидате који уђу
у ужи избор. Особа за контакт: Бојић Нада, број телефона:
062/242-097.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме (пожељно трговачке струке), основна информатичка обука. Пријаве слати
на е-mail: info@papircolor.cо.rs. Рок за пријављивање је 30
дана од дана објављивања.

УЈЕДИЊЕНЕ СРПСКЕ ПИВАРЕ
ЗАЈЕЧАРСКО ДОО

11080 Земун, Мирослава Тирша 17
тел. 069/2206-889

19000 Зајечар, Железничка 2

Електричар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро струке, са
искуством. Сврха посла: спровођење активности везаних
за електро одржавање, а све у циљу обезбеђења континуираног тока производње и отклањање насталих кварова
и застоја у што краћем временском периоду. Личне особине: смисао за тимски рад, тачност, поузданост, самостално
одлучивање при решавању текућих - сменских проблема,
мотивисаност. Пријаве слати на е-mail: zorica.jelenkovic@
heineken.com.

ВИНАРИЈА „ДЕСПОТИКА“

11423 Влашки До
тел. 026/302-126, 064/8214-117

Инвент менаџер
(дочекивање посетилаца винарије, упознавање
са историјом винарије, производним
програмом...)
за привремене и повремене послове, два дана у недељи по
четири сата

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, познавање
Tржиштe рада

Помоћник трговца
на одређено време

СТР „ДУЛЕ“

Трговац

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у траженом
занимању или лице без обзира на врсту и степен стручне
спреме, са радним искуством на наведеним пословима од
најмање 3 месеца, пожељно познавање рада на фискалној каси. Након истека рада на одређено време могућност
заснивања радног односа.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу да се јаве на број
телефона: 069/2206-889, у времену од 11,00 до 18,00 часова. Конкурс је отворен до попуне радних места.

ФРИЗЕРСКО - КОЗМЕТИЧКИ
СТУДИО „АНГЕЛ“

21000 Нови Сад, Народног фронта 73
е-mail: jelenamarkovic44@yаhoo.com

Женско - мушки фризер
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство 12 месеци. Рок за пријаву је 30
дана.

Козметичар - педикир, маникир
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

Аналитички приступ
запошљавању
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство 12 месеци. Рок за пријаву је 30
дана.
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„DELTEX“ DОО

21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 021/6623-399
е-mail: novako@deltex.rs

Менаџер продаје
УСЛОВИ: било које занимање у било ком степену стручне
спреме, искуство на пословима продаје преко пет година.
Рок за пријаву је 15 дана.

„FRIZERSKI SALON BY NINA“

21000 Нови Сад, Краљевића Марка 1
тел. 062/8371-502
е-mail: nina.simic3@gmail.com

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство 12 месеци, пробни рад 1 месец.

„КЛАСТЕР ГРАЂЕВИНСКО - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ПАНОНИЈА“
21000 Нови Сад, Железничка 12
тел. 021/421-336
е-mail: оffice@klasterpanonija.com

Менаџер

на одређено време до једне године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, техничке или економске струке, радно искуство 2 године на сличним пословима. Пријаве на конкурс са доказом о испуњавању услова уз
кратку биографију доставити у року од 15 дана, са назнаком: „За конкурс“.

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
„АТБ СЕВЕР“ ДОО

24000 Суботица, Магнетна поља 6
тел. 024/665-115

Пројектант конструкције
на одређено време

Опис посла: пројектовање сложених система, решења и
апликација, пројектовање метода прорачуна и конструкција, пројектовање метода за системска и друга испитивања система, организација, контрола и координирање
рада пројектних тимова, инструирање сарадника у групи и
други послови у свом домену рада.
УСЛОВИ: Завршен факултет електротехнике (VII степен/
мастер), 3-5 година радног искуства на истим или сличним пословима, неопходно знање енглеског језика (средњи
ниво), развијене способности за рад у тиму и жеља за професионалним усавршавањем. Пријаве са биографијом (CV)
и фотокопијом дипломе доставити најкасније до 07.04.2014.
године, на адресу: АТБ Север доо Суботица, кадровски,
правни и општи послови, 24000 Суботица, Магнетна поља 6
или на е-mail: аnа.skenderovic@rs.аtb-motors.com. За ближе
информације звати на број телефонa: 024/665-115.

СЗР „АЛДО“
БРАНКО СТОЈАНОВИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК
24000 Суботица, Сенћански пут 71
тел. 063/501-573

Шивач

3 извршиоца

Опис посла: шивење торби за музичке инструменте.
УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, шивач, кројач или
лице без обзира на врсту и степен стручне спреме, са
искуством на траженим пословима. Јавити се на бројеве
телефона: 063/501-573 или 064/112-50-49, најкасније до
15.04.2014. године. Лице за контакт: Милоје Стојановић.

„CNP PRO CONSULTING“ DОО

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 36
тел. 031/500-537, 3100-537

Књиговођа

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема - економске
струке, радно искуство минимум 6 месеци, потребне особине: способност, издржљивост, флексибилност, одговорност
и поузданост. Пријаве доставити лично на горенаведену
адресу или на е-mail: cnpprocons@open.telekom.rs.

ХТП „ПЛАЖА“ ДОО

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

Кувар

за рад у Кладову
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Грађевинарство и индустрија

„RАYАN LTD“ DОО

32000 Чачак, Коњевићи бб
тел. 032/5354-747
e-mail: jankovicdragana@eunet.rs

Браварски и лимарски радови
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове:
најмање III степен стручне спреме, бравар, лимар, варилац, најмање 3 месеца радног искуства са ЦО2 апаратом,
брусилицом и пратећим алатима и машинама, пробни рад 1
месец. Заинтересовани кандидати могу се јавити на бројеве телефона: 063/667-260 и 032/5354-747 или пријаве на
конкурс достављати поштом и на e-mail: jankovicdragana@
eunet.rs. Рок за пријаву је 10.04.2014. године.

„АТБ СЕВЕР“ ДОО

24000 Суботица, Магнетна поља 6
тел. 024/665-115

Инжењер машинства - технолог за велике
моторе
на одређено време

Опис посла: пројектовање технолошких система, великих
мотора, пројектовање обрадног система, радног места
израде делова великих мотора, праћење израде прототипа
и нулте серије великих мотора, анализа технологичности
конструкционих варијанти великих мотора, разрада система стандардних времена за велике моторе и други послови
у свом домену рада.
УСЛОВИ: VI/VII степен стручне спреме, завршена виша
школа или факултет машинског смера, 3-5 година радног искуства на истим или сличним пословима, неопходно
знање енглеског језика (средњи ниво), развијене способности за рад у тиму и жеља за професионалним усавршавањем. Пријаве са биографијом (CV) и фотокопијом дипломе доставити најкасније до 09.04.2014. године, на адресу:
АТБ Север доо Суботица, Кадровски, правни и општи послови, 24000 Суботица, Магнетна поља 6 или на е-mail: аnа.
skenderovic@rs.аtb-motors.com. За ближе информације
јавити се на број телефона: 024/665-115.

тимског рада, кандидати не смеју бити далтонисти, рад се
обавља у стојећем положају, трака је покретна, монтажа
производа се обавља на основу упутстава. Оглас је отворен
до попуне места радних места. Конкурсна документација се
доставља на горенаведену адресу.

„БАНЕ МПИ“

25000 Сомбор, Стапарски пут бб

Радник на склапању и растављању цилиндра и
катанца
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, рад у сменама.
Слање пријава је поштом, на горенаведену адресу. Рок за
пријаву је до попуне радних места.

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.

„СЛОБОДА“ АД

32000 Чачак, Ратка Митровића бб
тел. 032/5563-381

Преводилац за француски језик
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филолог.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да су држављани Републике Србије, висока стручна спрема
- филолошке струке, да познају превод техничког текста.
Кандидати уз молбу и биографију - CV, дужни су да доставе
следеће доказе: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и извод из евиденције незапослених.
Молбе са траженим доказима доставити на адресу: Компанија „Слобода“ АД Чачак, РЈ „Правни и кадровски послови“.
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати.
Конкурс је отворен до 04.04.2014. године.

„PKC WIRING SYSTEM“ DОО
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер у производњи
20 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира
на занимање, пробни рад од 4 месеца, рад у сменама, рад
у производњи је предност, прецизност у раду, способност
Бесплатна публикација о запошљавању
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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
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

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

Доктор медицине

за рад у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским
превозом

Опис посла: обавља амбулантне прегледе и збрињавање I,
II, III реда хитности, спроводи теренски рад на јавним местима, саобраћајницама, у природи, приватним становима
и друго, збрињава стања која угрожавају живот, прима и
тријажира позиве по степену хитности, даје савете, обезбеђује јавне, спортске и културне манифестације, реагује
у ванредним ситуацијама, одређује начин лечења, упућује
на хитну дијагностику, спец. консултативне прегледе и
на болничко лечење, ради на апаратима - ЕКГ, дефибрилатор, кисеоник, обавља медикацију, предњу тампонаду
носа, пласира назогастричну сонду, збрињава ургентна
психијатријска, неуролошка, педијатријска, интернистичка,
хируршка, ортопедска и гинеколошка стања и збрињава
политрауматизоване пацијенте, обавља лекарску пратњу
у институције вишег нивоа и при отпусту истих, обавља и
друге послове по налогу начелника Службе коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад Лекарске коморе, минимум три године радног стажа у струци.
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице,
фотокопију лиценце, лекарско уверење (подноси кандидат
који буде био изабран на конкурс). Докази о испуњености
услова подносе се у овереним копијама - не старијим од
шест месеци. Пријаве са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу
Дома здравља Параћин или послати на наведену адресу.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене пријаве,
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

ГРАДСКИ ЗАВОД
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ
11050 Београд, Прешевска 33
тел. 011/3811-800

Лекар специјалиста медицинске биохемије шеф Одсека
УСЛОВИ: лекар специјалиста биохемије или фармацеут са

22

| Број 563 | 02.04.2014.

специјализацијом биохемије. Уз пријаву на оглас кандидат
прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): доказ о одговарајућој школској спреми,
уверење о завршеној специјализацији, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потребно радно искуство. Рок за пријаве је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Особа за
контакт: Снежана Радовић, број телефона: 011/3811-818.

ГРАДСКИ ЗАВОД
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ
11050 Београд, Прешевска 33
тел. 011/3811-800

Референт за књиговодствене послове

за рад у Одељењу за економско - финансијске послове

УСЛОВИ: средња економска школа. Уз пријаву на оглас
кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу
или оверене фотокопије): доказ о одговарајућој школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потребно радно искуство. Рок за пријаве је
8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Особа за контакт: Снежана Радовић, број
телефона: 011/3811-818.

ДОМ ЗДРАВЉА „ТЕМЕРИН“

21235 Темерин, Народног фронта 82
тел. 021/843-902
е-mail: оffice@dztemerin.rs

Доктор стоматологије

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Завршен стоматолошки факултет - VII/1 степен
стручне спреме, положен стручни испит, познавање једног
страног језика и рад на рачунару (МS Office пакет, Интернет). Сви кандидати морају испуњавати опште услове за
заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и
посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о
држављанству РС, доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, односно да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).
Уз пријаву, заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у
оригиналу или у овереним копијама, уз краћу биографију
са пропратним писмом. Пријаве на оглас могу се поднети
лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 14,00 часова или
послати препоручено поштом на исту адресу, са назнаком:
„За оглас“.

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

Оглас објављен 12.03.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: медицинска сестра - техничар, на одређено време до повратка медицинске сестре са боловања, рад у сменама,
за рад у ОЈ за ултразвучну и радиолошку дијагностику.

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

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

Медицина/ Пољопривреда и ветерина

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији
„Послови“, мења се у називу радног места, тако што
уместо:
Медицинска сестра - техничар, на одређено време
од 3 месеца, треба да стоји: Медицинска сестра техничар, на неодређено време.
У осталом делу оглас је непромењен. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
исправке огласа. Кандидати који су поднели пријаве по претходно објављеном огласу у публикацији
„Послови“ број 546 од 04.12.2013. године нису у
обавези да подносе друге пријаве, већ ће се разматрати пријаве које су већ поднете.

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

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, мења се у називу радних места, тако што
уместо:
Виша медицинска сестра, на одређено време од 3
месеца, треба да стоји: Виша медицинска сестра, на
неодређено време;
Медицинска сестра - 10 извршилаца, на одређено
време од 3 месеца, треба да стоји: Медицинска сестра - 10 извршилаца, на неодређено време;
Физиотерапеутски техничар, на одређено време од
3 месеца, треба да стоји: Физиотерапеутски техничар, на неодређено време.
У осталом делу оглас је непромењен.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: продужује се рок за
подношење пријава за 8 дана од дана објављивања
исправке огласа. Кандидати који су поднели пријаве по огласу објављеном у публикацији „Послови“
од 11.12.2013. године, нису у обавези да се поново
јављају на оглас, већ ће се разматрати већ поднете
пријаве.

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

Оглас објављен 04.12.2013. године и исправка
истог објављена 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, мења се у називу радног места, тако што
уместо:
Доктор медицине специјалиста интерне медицине,
на одређено време од 6 месеци, треба да стоји: Доктор медицине специјалиста интерне медицине, на
неодређено време.
У осталом делу огласа је непромењен.
ОСТАЛО: продужује се рок за подношење пријава за
8 дана од дана објављивања исправке огласа. Кандидати који су поднели пријаве по огласу објављеном у публикацији „Послови“ од 04.12.2013. године
и исправци од 18.12.2013. године, нису у обавези да
се поново јављају на оглас, већ ће се разматрати већ
поднете пријаве.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Доктор медицине

на одређено време - замена до повратка раднице са
породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет (VII степен стручне спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да испуњаБесплатна публикација о запошљавању

ва психофизичку и здравствену способност за рад под
посебним условима рада и сменски рад. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеном факултету у условима за заснивање радног односа,
потврду о положеном стручном испиту, фотокопију радне
књижице, уверење са евиденције Националне службе за
запошљавање. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице
Параћин или послати на наведену адресу. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом
документацијом неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 12 месеци

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 враћа на лични захтев кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Лекар специјалиста микробиологије

на одређено време због повећаног обима посла до
30.06.2014. године (са могућношћу продужења у складу са
Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава у складу са чл. 37 тачка 1 Закона о раду),
а најдуже 12 месеци од дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: лекар специјалиста микробиологије - VII/2 степен стручне спреме. Кандидати су дужни да уз пријаву са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију дипломе о стеченом
стручном називу специјалисте микробиологије, оверену
фотокопију дозволе за рад - лиценцу издату од надлежне
коморе или решења о упису у комору, уверење да кандидат
није осуђиван (издаје МУП) - издато након објављивања
огласа, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (издаје суд) - издато након објављивања огласа,
извод са евиденције Националне службе за запошљавање
(за кандидате који се налазе на евиденцији Националне
службе за запошљавање) - издат након објављивања огласа. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација које могу бити важне за доношење одлуке о
пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања
уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој

Обука за активно
тражење посла
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способности за рад. Пријаве на оглас са потребним доказима да су услови испуњени доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: „Оглас за лекара специјалисту микробиологије“. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве
неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Доктор медицине

односно школи; оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту и краћу биографију. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу. Одлуку о
пријему донеће директор Здравственог центра, у року од
30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Медицинска сестра - техничар

за рад у ОЈ Дом здравља Пријепоље
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит.

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

Дипломирани психолог

за рад у ОЈ Дом здравља Пријепоље

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски
факултет, група психологије, положен стручни испит.

Доктор медицине

за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит.

Виши радиолошки техничар

за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље

Гинеколошко - акушерска сестра

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

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

Медицинска сестра - техничар

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

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

Гинеколошко - акушерска сестра

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни испит.

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

Виши радни терапеут

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

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни испит.

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

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно
назначеним радним местом на које се конкурише; оверену
фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи; оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту и
краћу биографију. Пријаве са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу. Одлуку о пријему донеће
директор Здравственог центра, у року од 30 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Гинеколошко - акушерска сестра

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО

за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље

Медицинска сестра - техничар

за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље
5 извршилаца

за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље

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

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Бајина Башта
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит.

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Сјеница

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
за рад у ОЈ Дом здравља Сјеница

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа одговарајућег смера, положен стручни испит.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно
назначеним радним местом на које се конкурише; оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
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14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Медицински техничар на пријему биолошког
материјала
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа - смер општи или санитарни, положен
стручни испит. Кандидати на расписаном конкурсу дужни
су да приложе следећу документацију: потписану пријаву
на оглас, доказ о стручној спреми и доказ о положеном
стручном испиту. Фотокопије докумената морају бити оверене, документација не старија од шест месеци.

Виши санитарни техничар
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа - смер санитарни, положен стручни испит и
поседовање важеће возачке дозволе за управљање возилом „Б“ категорије. Кандидати на расписаном конкурсу
дужни су да приложе следећу документацију: потписану
пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и доказ о положеном стручном испиту и доказ о поседовању важеће возачке
дозволе за управљање возилом „Б“ категорије. Фотокопије
докумената морају бити оверене, документација не старија
од шест месеци.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина/Пољопривреда и ветерина

АПОТЕКА „МЕРКУР“

34310 Топола - Опленац, Булевар вожда Карађорђа 70
тел. 060/6811-039
е-mail: аpotekamerkur@gmail.com

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, положен стручни испит. Оглас је отворен до попуне радног места. Пријаве слати на горенаведену мејл адресу, а за више информација кандидати се могу јавити на
горенаведени број телефона.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ТРАВЧИЦА“

11000 Београд, Сива Стена 13
тел. 062/208-875, 063/854-44-11

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, државни испит.

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: средња фармацеутска школа и државни испит.

Фармацеут стажер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет.

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

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница.

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

ОПТИКА „ФОКУС - ЛЕНС“

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

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

ZU „GOODWILL АPOTEKA“

24000 Суботица
тел. 064/8251-474
е-mail: ljiljana.maglajcic@goodwillpharma.rs

Дипломирани фармацеут
5 извршилаца

Место рада: Мали Иђош - Фекетић, Кањижа, Бачка Топола,
Кикинда и Суботица.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лиценца за самосталан рад, познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“
категорије, радно искуство је небитно. Конкурс је отворен
до попуне радних места. Лице за контакт: Љиљана Маглајчић.
Бесплатна публикација о запошљавању

Пољопривреда и ветерина
АД „ВОЋАР“

35210 Свилајнац, Кнеза Милоша 3
тел. 063/1796-651, 035/311-597

Технолог прехрамбено - пољопривредне струке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, са или без радног
искуства. Пријаве са доказом о стручној спреми доставити
на горенаведену адресу.

„ХРАСТОВАЧА“

12000 Пожаревац, Моравска бб
тел. 012/555-467

Дипломирани ветеринар

за рад на фарми јунади у селу Кличевац, на одређено време

УСЛОВИ: Завршен факултет ветеринарске медицине, са
стручним називом: дипломирани ветеринар, без обзира на
искуство. Сва заинтересована лица могу да се јаве лично
на бројеве телефона: 012/555-467, 555-468, сваког радног
дана, у времену од 08,00 до 16,00 часова или да пошаљу
радну биографију на е-mail: hrastovaca.аd@open.telekom.rs.
Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ПОЉОПРОМ“
Смиловац
37213 Витошевац

Директор
УСЛОВИ: висока, виша или средња стручна спрема пољопривредног или економског смера; најмање 3 године
радног искуства; да кандидат није осуђиван за кривична
дела против привреде или службене дужности за које су
наступиле правне последице осуде. Рок за пријаву је 15
дана.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ЈЕЖЕВИЦА“
31213 Јежевица
тел. 031/829-090

Директор

на период од 5 година

УСЛОВИ: VII, VI и IV степен стручне спреме, пољопривредног и осталих смерова; најмање 2 године радног искуства у струци на руководећем радном месту са посебним
овлашћењима и одговорностима; да кандидат нема законских сметњи за вршење ове функције и да се не налази
под истрагом за кривично дело; да поднесе програм рада и
развоја задруге. Директор се именује на мандатни период
од 5 година. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност - самопоуздање
02.04.2014. | Број 563 |
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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
„ТЕХНОАРТ БЕОГРАД“
ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-556

Административни радник у рачуноводству
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: економски техничар.

Наставник српског језика и књижевности

са 39% радног времена, на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком, професор
српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, професор југословенске књижевности и српског језика, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик и Српска књижевност, Српски језик и лингвистика,
Српска књижевност и језик), мастер филолог (студијски
програм: Српски језик и књижевност, студијски програм
филологија, модули Српски језик и компаративна књижевност).
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Наставник математике

на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за рачуноводство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике.

Наставник психологије

са 30% радног времена, на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог,
дипломирани школски психолог - педагог, мастер психологије.

Наставник грађанског васпитања

са 20% радног времена, на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани етнолог, етнолог - антрополог, лице
које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе, лице које испуњава услове за наставника одговарајуће
стручне школе.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: 1. да кандидат има стечено одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(осим за радно место: административни радник у рачуноводству); 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 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 дикскриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије. Доказ о испуњености
услова из тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву на конкурс, а из
тачке 2 овог члана - пре закључења уговора о раду. Доказ
из тачке 3 - прибавља школа. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
одбацују се закључком против ког није допуштена посебна
жалба.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
11160 Београд, Нова 15
тел. 011/3429-875

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема према Правилнику о врсти
стручне спреме.

Професор разредне наставе

на одређено време, са 60% радног времена, до 31.08.2014.
године, тј. до повратка помоћника директора на радно
место

УСЛОВИ: висока стручна спрема према Правилнику о врсти
стручне спреме.

Административно - финансијски радник

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

УСЛОВИ: средња економска школа.
ОСТАЛО: рок за пријаву је осам дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „МЛАДОСТ“

11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - висока стручна
спрема сходно чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања, чл. 4 Закона о изменама и допунама Закона
о основама система образовања и васпитања и одредбама
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника за рад у основној школи, држављанство Републике Србије, 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 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, познавање језика на ком се
остварује образовно - васпитни рад. Оверене фотокопије
тражене документације о испуњености услова конкурса
доставити на наведену адресу.

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 Општа и неорганска хемија
на одређено време до 3 године

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

ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Његошева 15
тел. 011/3640-942

Наставник енглеског језика
на одређено време

Наставник енглеског језика

са 56% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник хемије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор хемије,
дипломирани хемичар, дипломирани хемичар опште
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој,
дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство, дипломирани професор хемије - мастер, дипломирани хемичар професор хемије, дипломирани хемичар - мастер.

Наставник грађанског васпитања

са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које испуњава услове за наставника гимназије, лице које испуњава
услове за стручног сарадника гимназије - школског педагога или школског психолога. Наведена лица могу да извоБесплатна публикација о запошљавању

де наставу, ако су похађала један или више од следећих
програма: Обука за наставника грађанског васпитања;
Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће
одрастања; Умеће комуникације; Активна настава/учење;
Едукација за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете;
Злостављање и занемаривање.

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор информатике - дипломирани информатичар, професор математике,
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика, дипломирани инжењер електротехнике - сви
смерови осим енергетског, дипломирани инжењер електротехнике - сви смерови осим индустријске енергетике,
дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе
системе или дипломирани инжењер организационих наука - одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, дипломирани инжењер информатике,
односно дипломирани инжењер рачунарства, дипломирани економист, смерови: кибернетско - организациони, економска статистика и информатика, економска статистика
и кибернетика, статистика и информатика или статистика,
информатика и квантна економија, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор информатике,
дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор информатике - мастер, дипломирани информатичар
- мастер пословне информатике, лице са завршеним факултетом, које је у току студија савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра
(испуњеност услова утврђује Министарство просвете на
основу наставног плана и програма студија).

Наставник француског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор односно
дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

Педагог

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог
- педагог.
ОСТАЛО: испуњавање услова према члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; услови за рад
наставника из чл. 8, 120, 122 и 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13). Сва лица која конкуришу за радна места
наставника уколико немају положен стручни испит имају
обавезу да то учине у законском року, а по пријему у радни однос. Кандидат је у обавези да уз пријаву на конкурс
поднесе оригинална документа или оверене фотокопије
следећих доказа о испуњавању услова за пријем у радни
однос: диплома о завршеном VII/1 степену стручне спреме у траженом занимању за назначено радно место; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак
и истрага (прибавља се у суду). Документа не могу бити
старија од 6 месеци. Доказ о испуњености услова које кандидат мора да испуњава ради пријема у радни однос, а који
се прибављају под законом прописаним условима: лекарско уверење (подноси се пре закључења уговора о раду);
извештај о провери психофизичке способности за рад са
ученицима (пре закључења уговора о раду); 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 кривич02.04.2014. | Број 563 |
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ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (прибавља школа). Документација која није у складу са назначеним условима неће се
узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПУ „ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Оглас објављен 19.03.2014. године у публикацији
„Послови“, мења се за радна места: васпитач - 2
извршиоца, спремачица и медицинска сестра - васпитач, и треба да стоји: васпитач - 2 извршиоца, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана; спремачица, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана; медицинска сестра - васпитач, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

11000 Београд, Маријане Грегоран 62-64

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област Општа
психологија (унапређење)
Редовни професор за ужу научну област
Етнологија - антропологија (унапређење)
Доцент за ужу научну област Општа
филозофија

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

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

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно да поднесе: 1. диплому учитељског факултета; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело из овог члана; 4. држављанство
Републике Србије; 5. доказ о знању српског језика. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе доказе из
тач. 1, 4 и 5.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Доцент за ужу научну област Аеродроми и
безбедност ваздушне пловидбе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 98/08,
44/10), Статутом Универзитета и Статутом Саобраћајног
факултета. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса (биографија,
дипломе, списак радова и радове) доставити на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
11000 Београд, Данијелова 32
тел. 065/3093-274
е-mail: оаvramovic@singidunum.аc.rs

Шеф рачуноводства
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, смер финансије; знање рада на рачунару; возачка
дозвола „Б“ категорије; положен стручни испит; 5 година радног искуства. Заинтересовани кандидати пријаве
могу да доставе у року од 8 дана од дана објављивања, на
е-mail: оаvramovic@singidunum.аc.rs.
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Доцент за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре
на одређено време од пет година (унапређење)

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

Асистент за ужу научну област Општа
филозофија
на одређено време од три године (реизбор)

УСЛОВИ: лице које је уписало докторске студије и које
је положило све испите предвиђене студијским програмом докторских студија и одбранило предлог теме докторске дисертације (уколико је студент докторских студија), односно завршило и предало дисертацију (уколико
је за асистента изабран са стеченим академским називом
магистра наука), способност за наставни рад и да је објавило у часопису или зборнику најмање три научна рада,
односно стручна рада.
ОСТАЛО: поред општих услова, кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографију са
неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и осталу пратећу документацију)
доставити на наведену адресу Факултета. Контакт телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђевић, стручни сарадник
за радне односе.

санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије
и да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника, педагога или психолога, потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања - у трајању од најмање
5 година рада у установи образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); доказ о знању језика на ком се изводи
образовно - васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); радну биографију; оквирни план рада за време мандата (факултативно). Доказ о
психофизичкој и здравственој способности - лекарско уверење (подноси се пре закључења уговора о раду). Уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) - прибавља школа. Изабрано лице које нема положен испит за директора, полаже га у
року од годину дана од дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потпуном документацијом слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/267-18-61, 260-30-42

Стручни сарадник - педагог

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Земун, Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, мења се за радно место под бр. 5, тако да
уместо: наставник географије, са 65% радног времена, треба да стоји: наставник географије, са 50%
радног времена.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ“
11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел/факс: 011/8725-449

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 59 став 5, чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
односно лице које има одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) за
наставника за ову врсту школе и подручје рада, за педагога и психолога; дозволу за рад - положен стручни испит
или испит за лиценцу; обуку и положен испит за директора
установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време ради замене привремено одсутног
радника преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен високих студија, Филозофски факултет група за педагогију - општи смер.

Радник на одржавању чистоће у објектима спремачица

на одређено време ради замене одсутног радника преко 60
дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа и одговарајућа стручна оспособљеност у трајању од 6 месеци.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми и
уверење о држављанству. Фотокопије морају бити оверене
и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан да
пре заснивања радног односа достави лекарско уверење и
санитарну књижицу. Пријаве доставити искључиво поштом
на наведену адресу, са назнаком радног места за које се
кандидат пријављује.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
11000 Београд, Устаничка 246
тел/факс: 011/3047-446

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59,
чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13): одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по припису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има
дозволу за рад - лиценцу за обављање послова наставника,
педагога или психолога; обуку и положен испит за дирек02.04.2014. | Број 563 |
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тора установе (с обзиром да програм обуке за директора
школе и Правилник о полагању испита за директора школе
нису донети, нити је Министарство просвете организовало
полагање испита за директора школе, пријава које не садржи доказ о обуци и положеном испиту сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора); најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег (високог) образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: преглед кретања у служби са биографским подацима;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис
или оверену фотокопију дозволе за рад, односно уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - не
старији од 6 месеци; доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику); предлог
рада директора школе (необавезно); осталу документацију
која може послужити приликом доношења одлуке о избору
(необавезно). Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела и да му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти, на адресу школе, лично или поштом, са назнаком:
„Конкурс за директора школе“. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/3047446.

ПОНОВО ОГЛАШАВА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене привременог одсутног
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: II степен високих студија, Филозофски факултет - група за педагогију - општи смер. Рок за подношење
пријава је осам дана од дана објављивања. Писане пријаве
достављати искључиво поштом, на горенаведену адресу,
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.
Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми и уверење
о држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не ста-

Сајмови
запошљавања

рије од шест месеци. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење и
санитарну књижицу. Ближа обавештења о условима рада
могу се добити на број телефона: 011/2603-042.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“
11000 Београд, Романа Ролана 67

Наставник енглеског језика

са 55% радног времена, на одређено време (замена
запослене која је на трудничком одсуству)

УСЛОВИ: 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; високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, да има
занимање према Правилнику 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.

Спремачица

на одређено време - замена запослене која је на
неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: сви кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс приложе следећа документа у оригиналу или у овереном препису не старијем од 6 месеци: кратке биографске
податке; оверену фотокопију дипломе о стеченом степену
стручне спреме одређене врстом занимања; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
документацијом подносе се лично или поштом, на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 011/2780-772.

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

Конкурс објављен 26.03.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
клавира. У осталом делу конкурс је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Сарадник у звању асистент за ужу научну
област Регионална географија
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистент за ужу научну
област Геопросторне основе животне средине
на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое студија завршили са укупном просечном оценом најмање 08,00; да
имају смисао за наставни рад. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13), Статутом Универзитета у Београду, Статутом Географског факултета и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника Универзитета у Београду - Географског факултета. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити
на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана
објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању редовног професора за
ужу научну област Физичка хемија - хемијска
термодинамика, материјали, а за предмете:
Хемијска термодинамика и Основе науке о
материјалима, на Факултету за физичку хемију
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука; научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама, од
значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању. Остали услови утврђени су одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и
доказима о испуњености услова конкурса доставити архиви
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања.

МШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
11000 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-672

Наставник виолине

на одређено време до повратка запослене са неплаћеног
одсуства

УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да
приложе доказ о одроварајућој стручној спреми, доказ о
положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких наука, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци). Сва документа
достављају се у оригиналу или у овереној копији. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера
психофизичких способности, коју врши Национална служба
за запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да до дана
заснивања радног односа, достави уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Бор
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
19210 Бор, Краља Петра I 10

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да поседује 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 образоБесплатна публикација о запошљавању

вање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године) за наставника основне школе, за педагога
и психолога; да поседује дозволу за рад; да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат
биће обавезан да исти положи у року од годину дана од
дана ступања на дужност директора школе); најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
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 пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; доказ о држављанству (не старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених; потврду о радном
стажу на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старији од шест месеци) - подноси изабрани кандидат;
биографију са кратким прегледом кретања у служби. Сва
документа достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да кандидат није осуђиван у смислу одредаба
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене
и пријаве са непотпуном документацијом неће се узети у
разматрање.

Г њ и л ане
ПОНОВО ОГЛАШАВА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Церница

Директор

за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс се могу пријавити сва заинтересована лица која поред општих услова за заснивање радног
односа испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање - завршен факултет за наставника, педагога или
психолога, да кандидати имају лиценцу за рад наставника,
педагога или психолога, положен испит за директора установе, најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву приложити следећа документа: доказ о школоској спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о положеном стручном
испиту (доказ о лиценци), уверење о положеном испиту
за директора установе, потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење надлежног суда да
кандидат није осуђиван и да није под истрагом и уверење
о здравственом стању. Пријаве са комплетном документацијом слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“ Церница
- Гњилане, за Школски одбор, 38251 Партеш. Некомплетна
и неблаговремено поднета документација неће се разматрати.
02.04.2014. | Број 563 |
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Ч ачак
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЧАЧАК

32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 8
тел. 032/347-775

научних и стручних радова) и радови. Све исправе се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији, на адресу
Факултета. Рок за пријаве је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

Наставник вежби и блок наставе

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

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра из Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05,
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/2011).

са 85% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са боловања

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Професор српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског
језика и књижевности, из чл. 1 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01,
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/2011).
ОСТАЛО: за оба радна места, рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Општи услови за заснивање
радног односа у школи прописани су у чл. 8, 120, 130 и
132 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011). Посебни услови
за наставно особље утврђени су одредбама Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08,
5/2011). Кандидати уз молбу треба да поднесу следећа
документа: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, поштом, са назнаком: „Конкурс“ и лично у просторијама школе, у времену
од 09,00 до 13,00 часова. За потребне информације обратити се на горенаведени број телефона.

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

Наставник у звању доцент за ужу научну област
Хемија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор хемијских наука; доктор техничких наука; доктор наука - хемијске науке;
доктор наука - биохемијске науке; доктор наука - физикохемијске науке; доктор наука - технолошко инжењерство.
Остали услови за избор у звање наставника утврђени су
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета. Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не испуњавају
овај услов неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о образовању,
податке о радном искуству и друго. Прилози уз пријаву:
доказ надлежног органа о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о
одбрањеној докторској дисертацији, библиографију (списак
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Професор енглеског језика

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

Професор математике

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

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

Јаг о д ина
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање ванредни професор за ужу
научну област Медицинско - психолошке науке
(интерполарни ниво)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира, способност за наставни рад, услови прописани чланом 64 став 7 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05...89/13), непостојање
сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образовању
и ближи услови утврђени Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст) број I-01-13
од 10.01.2014. године.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним основним студијама, академском називу магистра наука и научном степену доктора наука, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, биографију са подацима о досадашњем
раду, списак објављених стручних и научних радова, као и
саме радове, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 62 став 4 Закона
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К икин д а
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Васпитач на мађарском језику
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање,
односно високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије) у трајању од три године или
на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са Законом. Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави: оверену фотокопију дипломе, лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и 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 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. Потребно је и познавање језика на ком се
обавља образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Потребну документацију уз пријаву доставити на горенаведену адресу.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

23300 Кикинда, Краља Петра I 63
тел. 0230/400-390
е-mail: jpskola@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом
8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и следеће услове: да је
држављанин Републике Србије; 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; да
поседује дозволу за рад; да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност 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 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,
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад
- српски језик. Поред молбе са прегледом кретања у служби и биографским подацима и предлогом програма рада
директора школе, кандидат подноси следећа документа којима доказује испуњење тражених услова: диплому
о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење основног суда (не старије од 6 месеци) из тачке 7
услова овог конкурса; лекарско уверење о психофизичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се пре закључивања уговора о
раду); доказ о радном стажу у просвети (потврда или оверену фотокопију радне књижице); уверење о положеном
испиту за директора установе (с обзиром да Министарство
просвете није организовало полагање испита за директора
установе, 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 установе); уверење о положеном стручном испиту или
положеној лиценци за наставника или стручног сарадника
(оригинал или оверена фотокопија) из тачке 3 услова овог
конкурса. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 0230/400-390. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова подносе
се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора не отварати“.

ОШ „СВЕТИ САВА“

23300 Кикинда, Немањина 27б
тел. 0230/400-270
е-mail: svetosavaki@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом
8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и следеће услове: да је
држављанин Републике Србије; одговарајуће високо обраБесплатна публикација о запошљавању
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зовање: 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; да
поседује дозволу за рад; да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност 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 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
- српски језик. Поред молбе са прегледом кретања у служби и биографским подацима и предлогом програма рада
директора школе, кандидат подноси следећа документа
којима доказује испуњавање тражених услова: диплому
о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење основног суда (не старије од 6 месеци) из тачке 7
услова овог конкурса; лекарско уверење о психофизичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се пре закључивања уговора о
раду); доказ о радном стажу у просвети (потврда или оверена фотокопија радне књижице); уверење о положеном
испиту за директора установе (с обзиром да Министарство
просвете није организовало полагање испита за директора
установе, 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 установе); уверење о положеном стручном испиту или
положеној лиценци за наставника или стручног сарадника
(оригинал или оверена фотокопија) из тачке 3 услова овог
конкурса.
ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 0230/400-270. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова подносе
се на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора - не отварати“.

К о с о в с ка Мит р о в и ц а
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/498-298

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

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

Асистент за ужу научну област Психијатрија
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област
Ортопедија вилице
на одређено време од 12 месеци
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УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити
изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност за наставни рад.
У звање доцента може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и има научне и стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама. За асистенте: у звање асистента бира се студент
докторских студија или кандидат који има академски назив
магистра наука и који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање осам и који показује
смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу на клиничким предметима, високошколска установа бира у звање
асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом
специјализацијом. За кандидата за сарадника у настави
може бити изабрано лице - студент докторских студија који
поред услова утврђених Законом о високом образовању и
Статута факултета испуњава и услове утврђене Споразумом о јединственом радном односу и Основама међусобне сарадње закљученим са одговарајућом здравственом
установом - наставном базом и према ужој научној области
за коју се врши избор. Ови услови утврђени су Законом о
високом образовању и Статутом Медицинског факултета у
Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/498-298

Оглас објављен 25.09.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: сарадник
у настави за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

К рагу ј е в а ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ“
34322 Чумић
Крагујевац
тел. 034/576-059, 576-009

Наставник разредне наставе

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

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове за запослење предвиђене чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), односно да испуњава услове из члана 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), да има одговарајући степен стручне
спреме у наведеном занимању у складу са чл. 8 ст. 1, 2 и 4
и чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да зна језик на ком се изводи настава; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање); да је држављанин Републике Србије и да да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
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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 кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење прибавља школа).
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следеће доказе: кратак преглед радне биографије;
оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеном факултету (овера - не старија од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
шест месеци).
Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Професор немачког језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Професор немачког језика

за 89% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Школски психолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: VII степен стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012), у складу са
чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013).
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави:
уверење о држављанству Републике Србије - не старије
од 6 месеци; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима - доставља кандидат који
заснује радни однос по конкурсу, пре закључења уговора
о раду, а уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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. Тражена документа достављају
се у оригиналу или као оверене копије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање; број телефона за информације: 034/335-464 (секретар школе).

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
34240 Кнић
тел. 034/510-118

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава
следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из
чл. 8 став 2, чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе, педагога или
психолога; положен испит за директора установе (по доношењу програма из чл. 59 став 17 Закона о основама система образовања и васпитања); најмање пет година радног
стажа у установи на пословима образовања и васпитања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање мита или давање мита, за кривична
дела 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.
ОСТАЛО: уз пријаву са школско - образовном и радно - професионалном биографијом на конкурс, кандидати су у обавези да приложе и следеће доказе: уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију (препис) дипломе о стеченој стручној спреми;
оверену фотокопију (препис) лиценце, одсносно уверења
о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству
и доказ о организационим и другим квалитетима који могу
бити од утицаја за избор (факултативно). Уверење издато од надлежног суда којим се доказује да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци - доказ прибавља школа. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, након доношења одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу школе. Рок за
пријаву је 15 дана.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Рачуноводство, ревизија и пословне
финансије, наставни предмет: Финансијско
књиговодство
на одређено време 5 година

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

Наставник страног језика за ужу научну област
Општа економија и привредни развој, наставни
предмет: Енглески језик
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена одговарајуће
области, објављени стручни радови у одговарајућој
области, способност за наставни рад и други општи, педагошки и посебни услови порописани Законом о високом
образовању, Статутом и другим актима Економског Факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета
у Крагујевцу.
ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о
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испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности
утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образовању
и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу.
Пријаву са доказима о испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана.

К раље в о
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, са 39% 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
услове у складу са чл. 8 став 4 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству
- не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из 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). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.
Детаљније информације могу се добити на број телефона:
036/611-440. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Хигијеничар

Крушевац
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

37000 Крушевац, Драгана Рајковића 12
тел. 037/438-347

Наставник математике

за 55% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, као и одсуства за негу
детета, најкасније до 19.01.2016. године

УСЛОВИ: oдговарајуће високо образовање према члану 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 55/2013), као и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручног сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013);
општа здравствена способност за обављање послова (уверење прибавља кандидат, после закључења уговора о
раду); доказ да кандидати нису осуђени правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслована казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за примање 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа). Извештај
Националне службе за запошљавање са психолошке процене у поступку селекције кандидата упућује школа. Кандидати уз пријаву треба да доставе: доказ о стручној спреми
- оригинал или оверена копија, уверење о држављанству
- оригинал или оверена копија - не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених (исто као за држављанство), фотокопију радне књижице, фотокопију личне карте
и краћу биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20
тел. 037/446-890

Оглас објављен 26.02.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник историје, на
одређено време до повратка одсутног запосленог,
поништава се у целости.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог одсутног преко
60 дана

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, за рад у издвојеном одељењу у Појатама

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено лице ако има основно образовање - I степен стручне
спреме, држављанство РС, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора о раду, да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (прибавља
школа). Пријаве са биографијом, доказом о држављанству
Републике Србије и доказом о одговарајућем образовању,
предају се лично или на адресу школе, са назнаком: „За
оглас“. Фотокопије докумената морају бити оверене. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2009, 52/2011,
55/13) 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова и одговарајући степен и
врсту образовања прописано у чл. 2 ст. 1 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/13) - оверена фотокопија дипломе
и потврда са факултета о броју бодова, кандидат подноси
уз пријаву на конкурс, да је држављанин РС (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 се пре
закључивања уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као

Обука за активно
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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 (уверење прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности). Рок за подношење пријава са важећим,
односно овереним фотокопијама потребних докумената
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на
адресу школе.

Ле с к о в а ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Медицинска сестра на превентиви

на одређено време до повратка раднице са одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој
стручној спреми; потврду о положеном државном испиту;
уверење о држављанству (оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење из
казнене евиденције да кандидат није осуђиван; уверење
о здравственом стању (доставља кандидат који ће бити
изабран на конкурсу); уверење да се против кандидата не
води кривични поступак; уверење да се против кандидата не води истрага. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Лице овлашћено за пружање информација о огласу је секретар Установе Јелена Дојчиновић, на
број телефона: 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-105

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл.
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, по пропису које 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 кандидат испуњава услове за пријем у радни однос у установи
у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство РС; лиценцу за наставника,
педагога или психилога, положен испит за директора; најмање пет година радног искуства на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Поред општих услова, директор мора да поседује и
психофизичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Уз пријаву кандидат треба да приложи: биографске податке са прегледом кретања у служби и прегледом програма
рада директора школе за мандатни период; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију лиценце, односно уверење о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора школе; потврду о раду у
установи на пословима образовања и васпитања (најмање
5 година радног искуства); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од
6 месеци); уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница (не старије од 6
месеци), доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Напомена: у разматрање ће се узети и молбе лица која не
приложе доказ да су положили испит за директора установе, јер програм обуке за директора као и Правилник о
полагању испита за директора школе нису донети од стране министра, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора школе. Директор школе се именује на 4 године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће
донета у законском року и биће достављена свим кандидатима. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности кандидат ће доставити непосредно пре
закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности и
доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата прибавља школа, а пре доношења одлуке о
избору. Комисија ће почети са разматрањем конкурсног
материјала по истеку 8 дана од дана истека рока за пријем
пријаве на конкурс. Пријаве слати препорученим писмом
или донети лично.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб
тел. 016/3426-161

Професор енглеског језика

са 33,33% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања, а најкасније до
19.01.2015. године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајућу врсту стручне
спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/11, 8/11), као и да испуњавају услове предвиђене 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). Кандидат уз пријаву доставља следећа документа:
оригинал или оверен препис дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), извод из матичне књиге рођених,
држављанство Републике Србије, доказ да није осуђиван
и да се против њега не води истрага. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Све потребне информације могу се
добити на број телефона: 016/3426-161.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
16000 Лесковац, Млинска 2

Професор теоретске групе предмета

за рад у матичној школи, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
2 извршиоца

Професор теоретске групе предмета

за рад у издвојеном одељењу музичке школе у Медвеђи,
на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
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УСЛОВИ: посебни услови: VII степен стручне спреме,
дипломирани музички педагог; дипломирани музичар педагог; мастер теоретичар уметности - професионални
музички педагог. Општи услови предвиђени су Законом о
раду и Законом о основама система образовања и васпитања. Према Закону о основама система образовања и васпитања потребно је да лице има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није правноснажном пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
десциплина 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 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. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе следећа документа: краћу биографију;
диплому или уверење о дипломирању - које није старије
од 6 месеци; уверење о држављанству - не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених; 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
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или испита за лиценцу.
Приложена документа морају бити у оригиналу или уредно
оверене фотокопије. У поступку одлучивања о избору кандидата, директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности кандидата
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу школе или доставити лично у секретаријат
школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене са функције, са
60% радног времена

Наставник биологије

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

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13) и Правилника о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/11 и 15/13); 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 кри-
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вично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; лекарско уверење о психофизичкој
способности за рад са децом, кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције
за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса
и који уђу у ужи избор, који врши директор школе, биће
упућени на претходну проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. О месту и датуму провере биће обавештени по
истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 016/3436-280.

Ниш
СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-801

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха.

Васпитач предшколског одељења

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха.

Медицинска сестра

за рад у Дому ученика, на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: средња медицинска школа.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних
сарадника у основној школи за глуве и наглуве ученике
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 4/98);
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);
држављанство Републике Србије; знање српског језика
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву
доставити: доказ о врсти и степену стручне спреме (оверена копија дипломе); доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи, односно о положеним испитима из педагогије и психологије, током студија или након дипломирања или доказ о положеном испиту за лиценцу (оверена
копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

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

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

УСЛОВИ: студент докторских студија биологије, модул:
Морфологија, систематика и филогенија животиња. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; доказ да је
студент докторских студија; списак научних радова, као и
саме радове (уколико их има). Рок за пријаву је 15 дана.

Н о в и Паза р
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360, 316-361

Наставник ликовне културе

на одређено време, са 75% радног времена, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајућа висока школска спрема према чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, да су држављани Републике
Србије, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да
лице зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверен препис дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених. Информације у вези
конкурса могу се добити у школи лично или на број телефона: 020/316-360.

Н о в и Са д
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛЕТА ПРОТИЋ“
21424 Товаришево, Маршала Тита 62
тел. 021/758-006

Наставник физике

за 50% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба да има и одговарајуће
образовање прописано чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13), психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечеБесплатна публикација о запошљавању

но 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, као и да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити у оригиналу или
у овереној фотокопији: диплому о одговарајућем високом
образовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ о
положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију; кратку биографију (CV).
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат,
пре потписивања уговора о раду.
Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом подносе се лично или
поштом, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 021/758-006. Поднета документација
се не враћа.

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

Наставник за област Теоријско - политичке
науке
УСЛОВИ: Завршен одговарајући факултет, докторат наука
из одговарајуће области и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета и способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Приватноправне
науке
УСЛОВИ: Завршен правни факултет - дипломирани правник
- мастер, уписане докторске студије правних наука, општа
просечна оцена током студија најмање 08,00, показан смисао за наставни рад и општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању и Статутом Факултета.
ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана, а пријаве са потребном документацијом којом се доказује испуњеност услова
подносе се на наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
СРС - Просветни гласник“, бр. 5/91...7/2008); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицама; да није правноснажном пресудом осуђен за
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13); држављанство РС; да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад - српски
језик; 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 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.
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченој стручној спреми, 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 Европским системом преноса бодова
(наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или након дипломирања, доставља
фотокопију индекса или потврду високошколске установе
и наставник који је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, доставља фотокопију лиценце); уверење о
држављанству; фотокопију личне карте; као доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно - васпитни рад доставља се диплома о завршеном образовању
на српском језику или уверење да је положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; кратку биографију - CV; наведена документа кандидат прилаже у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ
о испуњености услова који се односи на одговарајуће
образовање, држављанство и и познавање језика на ком
се остварује образовно - васпитни рад, фотокопија личне
карте - подносе се уз пријаву на конкурс. Психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
доказује се пре закључења уговора, а уверење о некажњавању прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник физике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
СРС - Просветни гласник“, бр. 5/91...7/2008); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицама; да није правноснажном пресудом осуђен за
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13); држављанство РС; да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад - српски
језик; 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 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.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченој стручној спреми, 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 Европским системом преноса бодова
(наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или након дипломирања, доставља
фотокопију индекса или потврду високошколске установе
и наставник који је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, доставља фотокопију лиценце); уверење о
држављанству; фотокопија личне карте; као доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно - васпитни рад - доставља се диплома о завршеном образовању
на српском језику или уверење да је положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; кратку биографију - CV; наведена документа кандидат прилаже у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ
о испуњености услова који се односи на одговарајуће
образовање, држављанство и и познавање језика на ком
се остварује образовно - васпитни рад, фотокопија личне
карте - подносе се уз пријаву на конкурс. Психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
доказује се пре закључења уговора, а уверење о некажњавању прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Сајмови
запошљавања
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник математике

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена, 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; стечено звање: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом: основи геометрије), дипломирани информатичар, професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике; професор биологије - математике, дипломирани
професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, професор информатике - математике, дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар
- информатичар, дипломирани математичар - математика
финансија, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар за математику економије, професор
математике и рачунарства. Послове наставника математике може да обавља и лице са стеченим звањем мастер
математичар или мастер професор математике, под условом да има претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике и примењене математике (са положеним испитом из предмета:
геометрија или основи геометрије), о чему је дужан да приложи одговарајући доказ (диплому основних академских
студија и уверење о положеним испитима у току студија).
Посебни услови: 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.
Напомена: наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Наставник хемије

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена, 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; стечено звање: професор хемије,
дипломирани хемичар, дипломирани инжењер хемије аналитички смер, дипломирани инжењер хемије - биооргански смер, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани
хемичар, смер хемијско инжењерство, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани хемичар - мастер,
дипломирани професор хемије - мастер, мастер хемичар,
мастер професор хемије. Посебни услови: 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.
Напомена: наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију
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дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Наставник стручних предмета (хемијска група)
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена, 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; стечено звање: дипломирани
инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног и одсека за графичко инжењерство, мастер инжењер
технологије; посебни услови: 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.
Напомена: наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Наставник стручних предмета (технолошка
група предмета)

са 55% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена, 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; стечено звање: дипломирани
инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група:
биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог, одсеци:
прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено
инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или
биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломирани
инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;
дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна
храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер
технологије исхране; дипломирани инжењер технологије,
одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;
дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних
производа; дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани инжењер технологије, смер технологија
пољопривредних и прехрамбених производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и
врења; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; мастер инжењер
технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство,
Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер инжењер технологије, претходно
завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно
завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и
врења; Технологија ратарских производа или Управљање
безбедношћу и квалитетом у производњи хране. Посебни
услови: 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.
Напомена: наставник који је у току студија положио испите
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из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Наставник стручних предмета (хемијска група)
са 80% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена, 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; стечено звање: дипломирани хемичар, професор хемије, мастер инжењер техологије, мастер
професор хемије, мастер хемичар; посебни услови: 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.
Напомена: наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса; уз молбу приложити: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Наставник географије

са 80% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена, 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; стечено звање: професор географије, дипломирани географ, професор историје - географије, дипломирани географ - просторни планер, дипломирани професор географије - мастер. Послове наставника
географије може да обавља и лице са стеченим звањем:
мастер географ, мастер професор географије, мастер професор географије и информатике или мастер професор
биологије и географије, под условом да има претходно
завршене основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор географије,
двопредметне студије биологије и географије, о чему је
дужан да приложи одговарајући доказ (диплому основних
академских студија). Посебни услови: 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.
Напомена: наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса; уз молбу приложити: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Наставник стручних предмета (хемијска група)
са 45% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена, по пропису који уређује високо
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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; стечено звање: дипломирани
инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног; дипломирани инжењер хемије, аналитички смер; дипломирани
хемичар; професор хемије. Посебни услови: 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.

рада на језику на коме се он остварује или уверењем да
је лице положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Напомена: наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Конкурс објављен 26.03.2014. године у публикацији
„Послови“, исправља се за радно место: наставник за избор у звање доцента за ужу научну област
Хурургија (Неурохирургија), на одређено време
5 година, радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету), тако што уместо: 2 извршиоца, треба да
стоји: 1 извршилац.

Наставник стручних предмета (хемијска група)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ

са 20% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена, 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; стечено звање: дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;
дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски
одсек, фармацеутско - козметички смер; мастер инжењер
технологије; посебни услови: 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.
Напомена: наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Помоћни наставник у лабораторији

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању,
стечено звање: техничар хемијско - технолошке струке;
хемијско - технолошки техничар; хемијски аналитичар;
хемијски лаборант; геолошки техничар за геотехнику
и хидрогеологију; уз молбу приложити: оверену копију
дипломе и уверење о држављанству.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: кандидати морају да имају
одговарајуће образовање; 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 или 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 међунароним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије
и да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Знање језика на ком се остварује образовно
- васпитни рад доказује се дипломом о стеченом одговарајућем образовању за обављање образовно - васпитног
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3
тел. 021/420-677

21220 Бечеј, Уроша Предића 1
тел. 021/6912-220
е-mail: tehskola@eunet.rs

Наставник практичне наставе, подручје рада:
личне услуге, образовни профил: мушки и
женски фризер
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање по члану 20
тачка 9 Правилника, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или одговарајуће средње образовање и положени специјалистички, односно мајсторски испит и петогодишње радно
искуство у струци стечено после специјалистичког, односно
мајсторског испита. Кандидати морају да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 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 за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање и да имају држављанство Републике Србије.

Професор српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање по члану 2 тачка
1 Правилника, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након диплоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
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 за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање и да имају држављанство Републике Србије.

Панче в о
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380

Конкурс објављен 26.03.2014. године у публикацији „Послови“, мења се за радно место: наставник
физике, и треба да стоји: са 70% норме - 1 извршилац; и за радно место: наставник хемије, и треба да
стоји: са 80% норме - 1 извршилац. Преостали део
текста конкурса је исти.

Пож аревац
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац
тел. 012/223-389

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или стечено
образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника ове
врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад или положен стручни
испит за наставника, педагога или психолога, тј. лиценца;
савладана обука и положен испит за директора школе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању
испита за директора школе 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 којим се регулише ова
материја); најмање 5 година рада у установи образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја или против човечности и других добара заштићених међународним
Бесплатна публикација о запошљавању

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа), уверење о
држављанству Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да има
најмање пет година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (подноси
се у оригиналу).

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12305 Мелница
тел/факс: 012/348-570
е-mail: skola@melnica.еdu.rs

Директор

ма мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника основне школе, за педагога и психолога (овај доказ подноси се уз пријаву на конкурс); дозвола
за рад - лиценца (овај доказ подноси се уз пријаву на конкурс); обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (овај
доказ подноси се уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (подноси се пре закључивања уговора о раду);
поседовање држављанства Републике Србије (подноси се
уз пријаву); да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 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 (доказ прибавља школа); да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику). Директор
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; биографске податке и преглед кретања на
одговарајућим пословима, а који могу указати на стручне и
организационе способности.
Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
02.04.2014. | Број 563 |
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
Топоница
12311 Мало Црниће
тел. 012/266-396

Конкурс објављен 26.03.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“

у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова), оверена фотокопија исправе
о лиценци за кандидате који су положили стручни испит,
односно испит за лиценцу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона: 012/283-232 и 012/283-328.

„NS PROGROUP“ DОО

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

12312 Смољинац
тел. 012/283-232

Професор немачког језика

Наставник историје

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.

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

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана (до повратка
запосленог са боловања)

Наставник хемије

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове
у складу са чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4, чл. 120,
чл. 121 ст. 9 и 10 и чл. 130 став 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13):
одговарајуће образовање; 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 мећународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије, да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ
о поседовању држављанства Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као и
оверену фотокопију додатка дипломи уколико је додатак
издат кандидату, доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија индекса или оригинал/оверена фотокопија уверења о положеним испитима високошколске установе - за
кандидате који су у току студија положили испит из психологије и педагогије и за кандидате који су образовање из
наведених дисциплина стекли на високошколској установи

за рад у Пожаревцу

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

Наставник српског језика

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, 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 за које 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, 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.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6
тел. 012/223-389

Секретар

на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 68 и члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); одговарајуће
образовање: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник са стеченим високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године.
ОСТАЛО: поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат треба да испуњава и друге посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, држављанство РС, уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
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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 или других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву
са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оверену фотокопију). Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. За ближе информације звати
на број телефона: 012/223-389.

П р о ку п ље
ОШ „НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја наставне године, за рад у
издвојеном одељењу у Рељинцу

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник руског језика

на одређено време, за 8 сати недељно, за рад у издвојеном
одељењу Доња Речица

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас кандидати достављају: краћу
биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци. Уверење о неосуђиваности и потврду да се
против кандидата не води кривични поступак - прибавља
школа. Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за
запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311

Наставник за избор у звање и на радно место
професора струковних студија за ужу научну
област Технологија конзервисања
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктор
биотехничких наука - област прехрамбено - технолошких
наука (реизбор). Кандидати треба да испуњавају остале
услове предвиђене чланом 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/2010 и
93/2012), Статутом школе и Правилником о организацији и
систематизацији радних места школе. Прилози: фотокопија
дипломе, биографија, списак радова и сами радови. Комплетну документацију доставити на наведену адресу.

Обука за активно
тражење посла
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Наставник информатике и рачунарства
УСЛОВИ: професор информатике, професор информатике у образовању, дипломирани инжењер информатике,
дипломирани инжењер електронике - за рачунску технику
и информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације
рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани економиста
- за економику, статистику и информатику, дипломирани
математичар, 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, лица која су на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима које је уређивало
високо образовање до 10. септембра 2005. године имала
најмање четири семестра информатичких предмета, 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 професор информатике мастер,
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунску
технику и информатику, дипломирани економиста за економску статистику и информатику, дипломирани физичар,
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика
- мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и физике, мастер
професор физике и математике, 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 систем и технологије или софтверско инжињерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
- мастер, дипломирани инжењер организационих наука мастер из области информационих система и технологија,
дипломирани професор инфоматике и математике - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор информатике и технике - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер мора да имају у оквиру завршених
основних академских студија положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из
области Програмирања и два предмета из једне или две
следеће области: Математика или теоријско рачунарство,
без обзира на пол или радно искуство.

Наставник ликовне културе
УСЛОВИ: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни
педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски
вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор
ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне
културе, дипломирани графички дизајнер - професор
ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних
медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник
фотографије - професор ликовне културе, дипломирани
сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар
- професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, професор
ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене
академске студије у области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер примењени
уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности), мастер
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дизајнер (завршене основне академске студије из области
ликовне културе, односно примењене уметности и дизајна), лица са завршеним факултетом ликовних уметности,
лица за завршеним факултетом примењених уметности,
лица са завршеним факултетом примењених уметности и
дизајна, без обзира на радно искуство.

курс приложити: уверење о држављанству, кратку биографију, оверен препис, односно фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: да кандидати испуњавају
услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилником о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање, 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 кривично
дело насиље у породици, одузимање малолетног детета
или родоскрнављење, за примање мита или давање мита,
за кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике
Србије. Уз пријаву приложити: диплому о степену стручне
спреме, уверење о држављанству РС.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, држављанство
Републике Србије, да испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, професор физичког
васпитања или одређено звање по Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/13), 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 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.
Кандидати за радна места наставника морају да имају и
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или да је у досадашњем школовању положио испите из педагогије и психологије или да је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и
стручног сарадника, директор установе након извршене
претходне провере психофизичких способности кандидата,
доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству,
кратку биографију, оверен препис, односно фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне
књиге рођених.

Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду, а уверење да није осуђиван прибавља школа. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

Смедерево
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник биологије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да
имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да испуњавају услове у погледу стручне
спреме: VII степен стручне спреме, професор биологије
или одређено звање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/13), 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 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. Кандидати
за радна места наставника морају да имају и образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у досадашњем школовању положио испите из
педагогије и психологије или да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, да зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор установе након извршене претходне провере
психофизичких способности кандидата, доноси одлуку.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење
се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на кон-
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Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са боловања

ОШ „РАДОМИР ЛАЗИЋ“

11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

Наставник енглеског језика

за 16 часова наставе недељно, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства (80% норме)

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено
лице које испуњава следеће услове: 1. да има одговарајућу
врсту и степен стручне спреме у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин РС. Доказ о
испуњености услова из тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву на
конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2 - пре
закључења уговора о раду, док доказ под тачком 3 - прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности код Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

дана објављивања у публикацији „Послови‘‘. Уз пријаву
поднети: оверен препис дипломе, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту - лиценци - ако га поседују и
оверену фотокопију уверења о држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да
испуњавају услове прописане чланом 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим приправника и других лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да је лице у току
студија положило испите из педагогије и психологије (осим
кандидата који су положили стручни испит, односно испит
за лиценцу), доказ о знању српског језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад). Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији.

Сомбор
МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КОЊОВИЋ“
25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 9
тел. 025/480-100

Наставник клавира

на одређено време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани музичар - пијаниста или друго у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама.

Наставник хармонике

на одређено време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани музичар - акордеониста или друго у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама.

Наставник италијанског језика

на одређено време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства, за 45% радног времена

УСЛОВИ: професор италијанског језика и књижевности
или друго у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: кандидати уз биографске
податке треба да поднесу следећу документацију: оригиБесплатна публикација о запошљавању

нал или оверену фотокопију дипломе, уверење да нису под
истрагом, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење се доноси пре закључења уговора о раду. 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 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
доставити лично или поштом, са назнаком: „За конкурс
(навести назив радног места) - не отварати“. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘.

ОШ „22. ОКТОБАР“

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

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене запослене преко 60 дана породиљско одсуство

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана - породиљско одсуство, са 40% норме

УСЛОВИ ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: да кандидати испуњавају
следеће услове: да имају држављанство Републике Србије,
да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утвђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и да поседују
степен и врсту образовања према Правилнику о врсти и
степену образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр.
11/2012). Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да
доставе и оверене копије докумената којима се доказује да
испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом стручном
образовању и уверење о држављанству Републике Србије.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења
угоора о раду, док уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Пријава се доставља
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

С р е м с ка Мит р о в и ц а
СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са
чланом 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 за ову врсту школе и подручја рада, за
педагога или психолога; да кандидат има дозволу за рад
(лиценцу), односно стрични испит за наставника, педагога
или психолога; да има дозволу за рад директора - лиценцу
за директора (обуку и положен испит за директора устано02.04.2014. | Број 563 |
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ве); 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 за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (српски
језик); најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију:
диплому о стеченом високом образовању (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, педагога
или психолога (оригинал или оверену фотокопију); дозволу
за рад директора, односно лиценцу за директора (оригинал
или оверену фотокопију); доказ о држављанству - не старији од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију);
доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад - српски језик (оригинал или оверену фотокопију); потврду послодавца о радном стажу - најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог образовања, уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду (уверење које није старије од шест месеци), а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Уколико кандидат не поднесе уверење о положеном испиту за
директора, пријава се неће сматрати непотпуном, а кандидат изабран за директора који нема положен испит за
директора школе дужан је да исти положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе
лично или поштом, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. За потребне информације обратити се
секретару школе, на број телефона: 022/552-373.

Су б о ти ц а
ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Максима Горког 53
тел. 024/644-115

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (‚‘Сл. гласник РС‘‘,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања - високо образовање стечено на студијама
другог степена - дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије - у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС‘‘, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године за наставника гимназије, педагога и психолога, лиценца (стручни испит) за наставника,
педагога или психолога, држављанство Републике Србије,
да је савладао обуку и да има положен испит за директора
установе, 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
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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), најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога, уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе, извод из матичне књиге
рођених. Директор школе се именује на 4 године. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи
испит за директора ради стицања лиценце за директора
на начин и у роковима које пропише министар, а у складу
са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања (министар још није прописао програм обуке и испита,
начин и поступак полагања испита за директора). Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: ‚‘Конкурс за директора‘‘. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 024/644-115.

ОШ „10. ОКТОБАР“

24000 Суботица, Бозе Шарчевића 21
тел. 024/548-136

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 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 докуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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мента 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:
024/548-136. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820

Професор српског језика

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

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и
српског језика, професор југословенске књижевности са
страним језиком, професор српског језика и књижевности,
професор српске књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима, мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност), мастер филолог
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

Професор филозофије

на мађарском наставном језику, са 82% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: професор филозофије, односно дипломирани филозоф, мастер филозоф. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије филозофије. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове
из става 1 ове тачке, наставу и друге облике образовно васпитног рада за предмет Филозофија може да изводи и
професор филозофије и социологије.
ОСТАЛО: поред одговарајућег образовања прописаног
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(‚‘Сл. гласник РС - Просветни гласник‘‘, бр. 15/2013), за
пријем у радни однос, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл.
121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
Бесплатна публикација о запошљавању

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике Србије и да
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс приложити: молбу са биографијом, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију), доказ да кандидат има образовање из психолошких и педагошких дисциплина стечено на
високошколској установи или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, доказ о знању језика
(у складу са чл. 121 тачка 7 Закона о основама система
образовања и васпитања). Фотокопије докумената морају
бити уредно оверене. Избор наставника и стручног сарадника врши се након извршене провере психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 024/552-820.

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

Сарадник у звање асистент за ужу област
Пословно право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен (дипломирани правник, дипломирани правник - мастер, мастер правник) или VII/2 степен
(магистар правних наука), студент докторских студија који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање осам и који показује смисао за наставни
рад, односно под истим условима магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13), Статута Универзитета у Новом
Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од
23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Статута Економског факултета у
Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама
и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избору
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици
бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године. Пријаве кандидата са прилозима
подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински
пут 9-11, у року од 8 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 Правилником Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање
02.04.2014. | Број 563 |

49

Наука и образовање

Ша б а ц
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022, 292-532

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, за рад у издвојеном одељењу у Петловачи, са
35% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању.
Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту и степен
стручне спреме, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
да су држављани Републике Србије; да поседују 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 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 њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да
приложи доказе о испуњавања услова конкурса: оверену
фотокопију дипломе одговарајућег факултета и уверење о
држављанству. Опште лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног односа. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима утврђује надлежна служба за послове запошљавања.
Кандидат који је раније обавио проверу психофизичке способности за рад са децом и ученицима може уз пријаву
доставити податке о томе када је и где имао проверу. Документација не може бити старија од шест месеци. Пријаве
са потребним документима слати на горенаведену адресу,
у року од осам дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Ужице
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ“
31204 Каран
тел. 031/803-243

Наставник музичке културе

са 35% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Наставник физике

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, као и из
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред општих услова за
заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 120 и 123
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс доставити: кратку биографију; доказ о
држављанству РС (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (осим приправника или других лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-596

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника или
стручног сарадника средње стручне школе; 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. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију лиценце за наставника или стручног
сарадника (односно уверење о положеном стручном испиту); 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 широм биографијом
и евентуалним прилозима којима доказује своје стручне,
организационе, педагошке и друге способности; доказ о
познавању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Лекарско уверење доставља кандидат који је
одлуком Школског одбора изабран за директора, у року од
3 дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа, пре доношења одлуке о избору директора школе. Кандидат изабран за директора школе дужан је
да у року и под условима прописаним Законом о основама
система образовања и васпитања и другим подзаконским
актима положи испит за директора. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова доставити лично или
поштом, на адресу школе.

Ваље в о
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Оглас објављен 22.01.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

В ра њ е
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
17500 Врање, Омладинска 20
тел. 017/400-352

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање:
професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ку, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија, дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и математике,
дипломирани професор математике - мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер математике мастер, дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике, професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике
- математике, професор биологије - математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор математике теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар.

Наставник биологије

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

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне
средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије
- физике, професор биологије - информатике, професор
биологије - математике, дипломирани професор биологије
- мастер, дипломирани професор биологије - географије мастер, дипломирани молекуларни биолог мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог,
мастер професор биологије, мастер професор биологије и
географије, професор биологије и географије, мастер биологије и хемије.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије, да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном судском 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 или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Доказ о испуњености услова из тач. 1 и 2 доставља се уз
пријаву на конкурс. Испуњеност услова из тачке 3 проверава школа посредством одговарајућих служби Нациналне
службе за запошљавање, доказ о испуњености услова из
тачке 4 - прибавља школа. Конкурс је отворен осам дана
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Ратаје
17521 Ристовац
тел. 017/59-003, 59-035

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за рад у школи у Ратају, Александровцу, Доњем
Жапску, Преображању и Лепчинцу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), тј. да
има општу здравствену способност, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
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безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног
лица, за кривично дело примање мита или давање мита и
остала кривична дела предвиђена чл. 120 Закона и да има
држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута
оптужба и да се не води кривични поступак пред судом (све
то не старије од шест месеци), копију личне карте, кратку
биографију и оверену фотокопију дипломе. Пријаве слати
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Вршац
МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које има одговарајуће образовање за наставника музичке
школе и подручја рада: култура, уметност и јавно информисање, за педагога и психолога, и то: 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; високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника или стручног сарадника; да има обуку и
положен испит за директора школе; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за
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 Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад (српски). Директор
школе се бира на период од четири године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат прилаже: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању за
наставника музичке школе, односно психолога или педагога; оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника или стручног сарадника, односно уверења о положеном стручном испиту; потврду о најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; оверену фотокопију радне књижице; фотокопију
личне карте; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, само
изабрани кандидат пре ступања на дужност и закључења
уговора о раду; уверење суда да није покренута истрага, нити да је подигнута оптужница за кривична дела из
надлежности суда - не старије од 6 месеци; уколико кандидат није стекао високо образовање на српском језику у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе;
остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Школа прибавља уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
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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. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Сва приложена документа морају бити оригинална или оверене фотокопије или оверени преписи. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Учесници конкурса биће писмено обавештени о одлуци Школског одбора у
законском року. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: ‚‘Конкурс за директора‘‘. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 013/834-581.

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ - БРАЦА“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

Професор физике

за 45% радног времена, за извођење наставе на румунском
језику, на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор
физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани
физичар за примењену физику; дипломирани физичар информатичар; професор физике за средњу школу, дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за
теорију и експерименталну физику; дипломирани физичар
за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена физика и информатика
- мастер; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер
физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер
физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; мастер физичар; мастер професор физике.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.
ОСТАЛО: поред одговарајућег образовања прописаног
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(‚‘Сл. гласник РС - Просветни гласник‘‘, бр. 15/2013) за
пријем у радни однос, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл.
121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије и да зна језик
на ком се остварује васпитно - образовни рад. Уз пријаву
доставити: молбу са биографијом, оверену копију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених, доказ о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценца); доказ
о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни
рад, доказ да кандидат има образовање из психолошких и
педагошких дисциплина стечено на високошколској установи или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Фотокопије докумената морају бити оверене. Избор наставника врши се након извршене провере
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психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

кандидати који буду ушли у ужи избор бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе или на број телефона: 013/831-701.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Библиотекар

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да
је стекао одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. 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 у складу са законом и да има одговарајући степен
и врсту образовања у складу са Правилником 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 није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о
томе прилаже се уз конкурсну документацију у оригиналу
или у овереној фотокопији. Послове наставника и стручног
сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које
је стекло средње, више или високо образовање на језику
на ком се остварује образовно - васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе у смислу познавања језика на ком се
остварује образовно - васпитни рад. Доказ о стицању образовања на језику на ком се остварује образовно - васпитни
рад доказује се дипломом о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о положеном испиту
из језика на ком се остварује образовно - васпитни рад прилаже се уз конкурсну документацију у оригиналу или у овереној фотокопији. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: краћу биографију, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству (издато у последњих 6 месеци) у оригиналу или у овереној фотокопији, извод из матичне књиге
рођених - у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже се приликом коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора
о раду. Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, о чему ће
Бесплатна публикација о запошљавању

З р е њ анин

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцент/ванредни професор
за ужу научну област Правне науке
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за звање доцента: доктор правних наука, способност за наставни рад, да кандидат има научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. Услови за звање ванредног професора: доктор правних наука, способност за
наставни рад, да кандидат има научне, односно стручне
радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензија, као и више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама,
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент,
оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник,
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.

Наставник у сва звања за ужу научну област
Педагошко - дидактичке науке, предмети:
Педагогија са дидактиком и Микропедагогија
са 30% радног времена, на период од пет година, а
редовни професор на неодређено време

УСЛОВИ: услови за звање доцента: доктор педагошких наука, способност за наставни рад, да кандидат има научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима, са рецензијама. Услови за звање ванредног професора: доктор педагошких наука, способност за
наставни рад, да кандидат има научне, односно стручне
радове објављене у научним часописима или зборницима,
са рецензијама, као и више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама,
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент,
оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник,
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. Услови за
звање редовног професора: доктор педагошких наука, способност за наставни рад, да кандидат има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој науке, као и више научних радова од значаја
за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима, већи број научних радова
који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у међународним или водећим 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 академским студијама.
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ОСТАЛО: пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак
објављених научних и стручних радова, књиге и саме радове) подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Радник на одржавању чистоће

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено основно образовање. Кандидат поред општих услова прописаних чланом
24 став 1 Закона о раду (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 24/05,
61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона
о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени
гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: најмање 15
година (општи услов); да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 Републике Србије; да зна језик
на ком се обавља образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о завршеном основном
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће бити разматране.
Напомена: с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко
презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених.
Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000
Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: ‚‘За конкурс‘‘
или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000
Зрењанин, Новосадска бб. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/561-413.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ‘‘

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време, са 20% радног времена, за рад у
одељењима на српском наставном језику, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана - директора школе

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање радног односа мора испуњавати и посебне
услове прописане Законом о основама система образовања
и васпитања (чл. 120-122): 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 примања мита или
давања мита, за кривична дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; професор техничког образовања, професор технике, професор технике и
информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства,
професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања
и техничког цртања, професор техничког образовања и
физике, професор физике и основа технике, професор
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког
образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација, професор
производно - техничког образовања, дипломирани педагог
за техничко образовање, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор основа технике и производње,
професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике
и информатике, мастер професор информатике и технике,
професор основа технике и информатике. Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица
која су завршила двопредметне студије на факултету, ако
су на том факултету савладала програм из тих предмета у
трајању од осам семестара.

Наставник музичке културе

на одређено време, са 25% радног времена, за рад у
одељењима на српском наставном језику, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање радног односа мора испуњавати и посебне
услове прописане Законом о основама система образовања
и васпитања (чл. 120-122): да има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
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ном 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 кривична дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор,
дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани
музиколог, наставник музичке културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани
музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач,
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста,
дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар
- оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани
музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани
музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста,
дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар
- хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани
музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста,
професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар
- бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, професор музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора), мастер теоретичар
уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер
музички уметник (сви професионални статуси), мастер
композитор.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ за 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, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- подноси се пре закључења уговора о раду, 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 примања мита или давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање - школа прибавља
по службеној дужности, доказ о знању језика. Фотокопије
приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у
публикацији ‚‘Послови‘‘. Пријаве са доказима о испуњавању
услова, са назнаком: ‚‘Пријава на конкурс‘‘, доставити на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Поставите питања
Телефон: 011/29 29 509
Адреса: Послови - Национална служба за запошљавање
Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА

Недавно сам завршио факултет и пријавио
се на евиденцију незапослених Националне
службе за запошљавање. Предстоји ми израда
индивидуалног плана запошљавања, па ме занимају детаљи везани за сам план и процес његове израде?
Ако сте незапослени, а налазите се на нашој евиденцији, можете са вашим саветником за запошљавање направити индивидуални план запошљавања.
Индивидуални план подразумева различите активности које сте договорили са саветником.
На основу заједничке процене предлажу се
одређене мере и активности које је неопходно да предузмете уколико активно тражите посао, а за саветника он представља инструмент за даљи индивидуални рад са вама.
Важно је да индивидуални план запошљавања
доживите као властити план активности које треба
да предузмете. Саветујемо вас да на индивидуалном
разговору будете што искренији, јер саветник није
испитивач већ неко ко покушава да добије што више
података и информација како би вам помогао и на
прави начин усмерио потрагу за послом.
Саветник за запошљавање током индивидуалног
разговор са вама настоји да прикупи све податке потребне за процену ваше запошљивости - образовање,
радно искуство, занимање, компетенције, посебна
знања и то упоређује са стањем на тржишту рада.
Веома су нам важна ваша интересовања јер она представљају параметар на основу којег знамо у којим занимањима можемо да посредујемо за вас.
Уколико је могуће индивидуални план подразумева и прецизне термине укључивања у одређене
активне мере или програме запошљавања. Те мере
зависе од ваших карактеристика, као и потреба тржишта рада. Ако људи са вашим занимањем лакше
долазе до посла, тада вас упућујемо у клубове за
тражење посла и на сајмове запошљавања, и редовно
вас информишемо о слободним пословима. Са друге
стране, ако је за ваш профил занимања теже наћи
посао, тада вас можемо укључити и у друге активне
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мере тржишта рада као што су преквалификације,
доквалификације, обуке.
Напомињемо да је наша улога у томе да вам
пружимо максималну помоћ у смислу саветовања и
предлагања активности у циљу вашег бржег проналажења посла, док је на вама да се договорених активности придржавате.
Део индивидуалног плана је и дневник тражења
посла. У овај дневник ви прецизно бележите своје активности, као и њихов резултат и доносите га на увид
вашем саветнику. Наш савет је да прецизно уносите
податке у ваш дневник, јер подаци из вашег дневника
могу бити идеалан водич за вашег саветника приликом тражења могућности за вас.
Саветник за запошљавање ће вам увек изаћи у
сусрет и у попуњавању обавезног упитника на који
одговарате приликом пријаве на евиденцију. Значајно
је да редовно пријављујете сваку промену, од промене
адресе до нове обуке коју сте прошли, како би наше
посредовање за вас било што ефикасније.
Радио сам 3 године и имао бенефицирани
радни стаж. Остао сам без посла у децембру прошле године. Нисам се пријавио на евиденцију
НСЗ, а ни радну књижицу нисам узео од послодавца. Да ли имам право да се сада пријавим на
евиденцију незапослених и могућност да примам новчану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај
незапослености и остварује се по законом предвиђеним условима. Један од њих је да се незапослено лице
пријави на евиденцију и захтев за остваривање права
поднесе у року од 30 дана од дана престанка радног
односа. Законом је прописана дужина трајања права
на новчану накнаду, која за 3 године стажа осигурања
износи 3 месеца, али како је од дана престанка осигурања протекао дужи период од оног за који би новчана накнада припадала, то тренутно не испуњавате
услове за остваривање овог права. На другој страни,
имате право да се пријавите на евиденцију незапослених и остварујете сва права која вам по том основу
припадају.
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Позив за подношење предлога пројеката

РАЗНОВРСНИЈA ПОНУДA
СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА

ЕУ са више од 4 милиона евра подржава социјалну инклузију и смањење сиромаштва
међу припадницима најугроженијих и најсиромашнијих друштвених група

Д

елегација Европске уније у Србији објавила је конкурс за подношење предлога у оквиру пројекта
„Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице“ који се финансира из претприступних фондова ЕУ. Грант шема вредна 4,35
милиона евра има за циљ унапређење социјалне инклузије и
смањење сиромаштва међу припадницима најугроженијих
и најсиромашнијих друштвених група. У сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, делегација ЕУ ће одржати информативне сесије у Београду, Новом
Саду, Нишу и Ужицу.
Пројекат има за циљ унапређење социјалне инклузије
најугроженијих група путем обезбеђивања одрживих социјалних услуга на нивоу локалне заједнице; унапређење положаја Рома кроз иницијативе за њихову активну социјалну

Месец ромског женског активизма
Активисткиње Ромске женске мреже Србије су 8. марта
покренуле кампању „Месец ромског женског активизма“
којој је циљ да се Ромкиње укључе у друштвени, јавни и политички живот. Кампања траје до 8. априла, Међународног
дана Рома и Ромкиња, а одвија се под слоганом „За активно
учешће Ромкиња у јавном и политичком животу“.
Активисткиње Ромске женске мреже коју чини 25 ромских
женских организација из Србије, су на Осмомартовском
маршу Жена у црном јавности и политичарима упутиле
питање. „Ко заступа наше интересе?“ Оно је, како наводе,
упућено пре свега политичарима, а односи се на то што
ниједна партија која учествује на изборима у свом програму
нема питања везана за проблеме Ромкиња.
„Покушаћемо да мотивишемо и позовемо припаднице
наше заједнице да искористе своја права и укључе се у
друштвене, јавне и политичке токове који могу имати утицаја на побољшање њихових услова живота“, саопштиле су
организаторке. Кампања је, како наводе, начин да се скрене пажња широј јавности колико су друштвене и државне
институције и креатори политике, незаинтересовани за проблеме Ромкиња, те им „крње и ускраћују право на учешће у
јавном и политичком животу“.
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инклузију; унапређење ефикасне употребе средстава кроз
сарадњу са партнерима и другим актерима укљученим у
пружање подршке угроженим групама, као и подстицање
и унапређење међуопштинске сарадње (путем такозваног
„групног приступа“) у пружању социјалних услуга.
Укупан износ средстава намењених овом пројекту подељен је у два дела. Први део - Социјалне услуге на нивоу локалних заједница, има буџет од 2.900.000 евра, а износ грантова је од 100.000 до 300.000 евра. Потенцијални подносиоци
пријава су организације цивилног друштва из Србије и других земаља које испуњавају услове, локалне самоуправе и
јавне институције ангажоване у области социјалне заштите.
Подносиоци пријава би требало да, кроз своје акције, допринесу јачању постојећих услуга или успостављању нових, да
предложе нове модалитете или да обједине постојеће, како
би побољшали ефикасност и делотворност.
Други део - Иницијативе посвећене активној инклузији
Рома има буџет од 1.450.000 евра, а износ грантова је од
60.000 до 500.000 евра. Потенцијални подносиоци пријава су
организације цивилног друштва из Србије и других земаља
које испуњавају услове, јавне институције које припадају
сектору социјалне заштите, независна владина тела која припадају релевантним секторима, јавне институције из сектора
здравства, образовања и културе, јавна предузећа, локалне
самоуправе и међународне организације. Подносиоци пријава би за циљ требало да имају унапређење људских ресурса
и запошљивости кроз пружање подршке образовању, повећање запослености и јачање предузетништва као и подстицање локалних заједница или локалних организација цивилног друштва (ОЦД) да играју активнију улогу у процесу
доношења одлука које се тичу развоја локалне привреде.
Информативне сесије о јавном позиву за достављање
понуда биће одржане широм Србије према следећем распореду: Београд - 1. априла 2014. године, у времену од 11,00 до
15,00 часова у сали Американа београдског Дома омладине; у Скупштини града Новог Сада - 2. априла, у времену од
12,00 до 15,00 часова; у великој сали Скупштине града Ниша
- 3. априла, у времену од 12,00 до 15,00 часова; док ће се у
Ужицу сесија одржати 4. априла у истом термину.
Потенцијалним подносиоцима пријава који су заинтересовани да присуствују информативним сесијама се препоручује да се региструју на следећем линку: europa.rs/projects/
Registraciona_forma.html. Рок за подношење пријава је 19. мај
2014. године. Пријавни пакет који укључује смернице за подносиоце пријава, доступан је за преузимање на веб страницама делегацијe ЕУ у Републици Србији.
А.Б.
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Послодавцима у походе

УШТЕДИ САРАЂУЈУЋИ СА НСЗ

Интензивнија сарадња са послодавцима један је од предуслова за повећање учешћа
НСЗ на тржишту рада. У реализацији тог циља пошло се од успостављања контаката
са асоцијацијама послодаваца

О

сновни циљ Програма рада Националне службе за
запошљавање за ову годину је повећање учешћа НСЗ
на тржишту рада. Да би се постигао овај веома важан
и комплексан циљ, један од предуслова и приоритета
је и успостављање што интензивније сарадње са послодавцима. У реализацији тог циља пошло се од успостављања
контаката са различитим асоцијацијама послодаваца, у првом реду са Унијом послодаваца Србије (УПС), имајући у виду
њену репрезентативност и чињеницу да УПС учествује и у
управљању Националном службом. Састанку су у име Уније
присуствовали Небојша Атанацковић, председник, Иван Ковачевић, потпредседник, Драгољуб Рајић, директор и Весна
Ковачевић Станковић, члан УО НСЗ. Националну службу су
представљали: директор Синиша Надбантић, Невена Летић,

директорка Сектора за посредовање у запошљавању, Зоран
Матовић и Драган Ђукић, саветници директора и Милена
Јанковић, руководилац Центра за пројекте.
Учесници су упознати са основним активностима које се
одвијају или планирају у овим двема организацијама. Заједнички су констатовали да је потребно сарадњу оперативно
подићи на континуирани и виши ниво, како би се остварио
заједнички циљ - да послодавци нађу на тржишту рада раднике какви су им потребни, а да незапослени са евиденције
нађу посао за који имају квалификације и компетенције. Предуслов томе је, како је речено, боља размена информација,
како на националном, тако и на локалном нивоу.
Директор Рајић је истакао да ни за једне ни за друге није
охрабрујућа чињеница да је већ 5 година број угашених малих и средњих предузећа већи од броја новооснованих.
„Да бисмо осетили повећану тражњу за радницима,
у једном низу година тај однос би морао да буде већи најмање за 5 до 10%, у корист новоотворених предузећа“, рекао
је Рајић.
Директор НСЗ је истакао капацитете и услуге које Национална служба може пружити послодавцима, без накнаде,
одакле и слоган акције: „Уштеди - сарађујући са Националном
службом за запошљавање“. Надбантић је изразио очекивање
да ће Унија сугерисати својим члановима да више користе
услуге НСЗ, али и да ће отворено и благовремено указивати
и на могуће пропусте или новине које би Служба требало да
уводи да би изашла у сусрет жељама послодаваца.
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Невена Летић је изразила чврсто уверење да НСЗ може
да обезбеди адекватне раднике за највећи број послодаваца,
чланова Уније, који понуде конкретне захтеве и коректне услове рада.
И једна и друга страна спроводе низ пројеката и истраживања, чијем успеху би знатно допринело међусобно информисање и директна сарадња. С тим у вези, представници
Уније су замољени да позову своје чланове да током априла
узму активно учешће у анкети, која се спроводи већ три године и за циљ има прикупљање података ради израде краткорочних прогноза кретања на тржишту рада.
У наставку кампање, делегација НСЗ, коју су чинили Синиша Надбантић, Невена Летић и Зоран Матовић, саветник
директора, посетила је Привредну комору Србије (ПКС) и са
Видосавом Џагић, потпредседницом ПКС, Миливојем Милетићем, саветником председника и мр Мирјаном Ковачевић,
директорком Центра за едукацију и стручно образовање, водила детаљне разговоре о питањима која се односе на стање
и кретања на тржишту рада.
Директор НСЗ је у центар пажње ставио три значајне
активности. Прва се односи на предстојећу априлску анкету
међу 8.000 послодаваца, чији ће резултати бити основ за израду прогноза о кретањима на тржишту рада у 2014. и 2015.
години. Анкетирање ће бити обављено у директном разговору саветника из Националне службе и послодаваца. Затражено је од ПКС да подржи ову активност и својом базом података помогне у успостављању контаката са послодавцима
који нису ажурирали своје адресе у Агенцији за привредне
регистре. Прогнозе треба да послуже за израду Националног
акционог плана запошљавања и мера активне политике запошљавања, али и као индикатор очекиване тражње на тржишту рада за одређеним занимањима и посебним знањима
и вештинама, институцијама из сфере образовања при изради наставних програма и уписне политике.
Друга значајна ативност се односи на пројекат „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ у оквиру ИПА 2012, а који ће Национална
служба почети да реализује у другој половини године. То је
први пројекат који ће са Европском комисијом директно, као
корисник, уговорити и реализовати НСЗ. Сарадња са локалним самоуправама и асоцијацијама послодаваца биће од великог значаја.
Трећа активност се односи на основну поруку кампање,
а то је афирмација капацитета Националне службе да пружи
комплетне услуге послодавцима у посредовању на тржишту
рада без накнаде, што за резултат може имати задовољење
потреба послодаваца за одређеним радницима, али и директну уштеду, јер своје услуге НСЗ не наплаћује.
„Имајући у виду искуство, капацитете и пре свега расположиву базу од стотине хиљада незапослених свих звања
и знања, просто је невероватно зашто се један део послодаваца не обраћа Националној служби за задовољење својих
потреба за радницима. Један део послодаваца и не зна које
све услуге могу добити од Националне службе и Привредне
коморе, па би заједничка промоција услуга могла бити делотворна“, рекла је Видосава Џагић.
Контакти две институције биће даље настављени, сачињена je и листа заједничких активности, што ће бити унето и у споразум о међусобној сарадњи, чије се потписивање
очекује.
З. Матовић
02.04.2014. | Број 563 |
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Каријера по мери младих

БЕЗ ПОСЛА, А НЕ ПРОШИРУЈУ ЗНАЊЕ
Скоро половина младих у Србији је незапослена, од чега чак 25,1 одсто нити је на некој
обуци нити је наставило образовање. У Европи у ову категорију спада 13 одсто младих,
дупло мање него што је случај са Србијом

„Готово половина младих у Србији од 15 до 24 године је
без посла. У овој популацији, 25,1 одсто њих, осим што је незапослено, није наставило ни образовање, нити су на некој
обуци“, изјавила је помоћник министра омладине и спорта
Снежана Клашња, а преноси Танјуг. Он је на скупу „Каријера
по мери младих“, који је организован поводом завршетка истоименог пројекта и представљања резултата мерења ефеката каријерног вођења и саветовања по запошљивост млади,
поручила да је просек младих који нису наставили школовање, нити су на некој обуци, а незапослени у Европској унији
око 13 одсто.
„Један од основних проблема младих сигурно је незапосленост, а у Србији је таквих 49,7 одсто. У Европској унији
незапослено је око 23 одсто младих узраста од 15 до 24 године“, рекла је Клашња. Зато је, поручила је, каријерно вођење
младих и саветовање од изузетног значаја.

Каријерне радионице
Пројекат „Каријера по мери младих“ спроводи Београдска отворена школа у сарадњи са канцеларијама за младе
из Крагујевца, Лознице, Ниша, Новог Пазара и Новог Сада,
уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта
Републике Србије и стручну подршку Националне службе
за запошљавање. Учешћем у пројекту младима се пружа
могућност да учествују у каријерним радионицама и науче
више о томе како да одаберу посао по својој мери, како да
напишу CV и покажу се на интервјуу, како да пословно комуницирају и буду тимски играчи, који све начини за тражење
посла постоје итд.
Резултати пројекта “Каријера по мери младих” показали
су да су они који су у њему учествовали били активнији у
тражењу посла, обављању праксе, волонтирању...
„Србији следи и израда нове Стратегије за каријерно
вођење и саветовање младих 2015-2020. године. Велику улогу у каријерном вођењу и саветовању имају и Канцеларије
за младе, па је пројекат „Каријера по мери младих“, мерио
ефекте каријерног вођења“, додала је она.
Координаторка Центра за вођење каријере и саветовање
Београдске отворене школе Јелена Манић Радоичић поручила је да је тај центар одржао више од 120 радионица у девет
градова и општина у Србији, у организацији Канцеларија
за младе, као и да су спровели више од 50 индивидуалних
каријерних саветовања. Радоичић је навела и да се тај центар бави оспособљавањем и запошљавањем младих, као и
успостављањем и развојем каријерног вођења и саветовања
у области образовања како би се унапредило запошљавање.
„Како је у Србији 1,5 милиона младих, канцеларије за
младе имају улогу да им помогну и да унапреде своје место на тржишту рада. Годишње саветовањем обухватамо око
4.000 младих“, нагласила је шеф одсека за младе Канцеларије за младе Лозница Тања Глишић.
У Србији је школски, али и политички систем такав да
се млади људи практично уче томе да је сасвим довољно да
заврше школу и да ће држава да им обезбеди посао.
„Једини прави подстицај видим у томе да млади људи
у све већој мери треба да крену са сопственим послом, и то
би можда било најбрже решење за проблем незапослености.
Ситуација је таква да им се то сада врло скромно објашњава.
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Школски систем их потпуно погрешно учи да иду у школу и
уче, а да је посао нешто што им држава даје. Крајње је време
да почнемо да их преваспитавамо, да их учимо другачије од
онога што им је до сада сервирано, да се окрену себи, да се
труде да сами обезбеде егзистенцију“, каже за „24 сата“ Вигор Мајић, директор Истраживачке станице „Петница“.
Директор Математичке гимназије Срђан Огњановић
каже да је ова категорија становништва велики потенцијал, и
да је огромна штета не искористити га.
„У развијеним и богатим земљама образовање је перманентно и оно не престаје ни по завршетку формалног образовања. Ту се стално иде на неке додатне обуке, семинаре,
стичу се нова знања јер је данас неопходно стално радити
на себи. Код нас уопште нема те свести, већ је и даље присутан шаблон да се заврши школа, добије посао и на том истом
месту дочека пензија, што уопште више није случај“, каже
Огњановић за „24 сата“.
			
А.Б.

Озбиљне игре за друштвене и креативне
компетенције
Центар за вођење каријере и саветовање Београдске
отворене школе недавно је организовао састанак Националног саветодавног одбора пројекта „Озбиљне игре за
друштвене и креативне компетенције“, који је био намењен
стручној јавности и актерима у области образовања, запошљавања и социјалне инклузије. Представљен је циљ
пројекта и Национални извештај за Србију, као и резултати истраживања о употреби компјутерских игара за учење
(озбиљних игара). Истраживање је спроведено како би
се боље разумео утицај компјутерских игара за учење на
младе са потешкоћама у учењу и младе из других непривилегованих група. Добијени резултати у овом емпиријском
истраживању биће коришћени као смернице за израду сценарија за развој образовних 3Д симулација чија израда је
предвиђена пројектом. Након кратке дискусије, учесницима
је представљен Дизајн компјутерских игара (за рачунаре и
мобилне телефоне).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Дани каријере“ у Београду

ДОБРЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

По први пут ове године, „Career Days“ је пружио прилику иностраних пракси преко „Global Talent“
програма. Овај програм омогућава рад у струци, примену знања стеченог на факултету и предузимање
првих корака у будућој каријери

М

еђународна студентска организација „Ајсек“
(AIESEC) традиционално je организовала свој
најпознатији пројекат - „Дане каријере“ (Career
Days), 20. годину заредом. Идеја пројекта јесте решавање проблема незапослености кроз пружање могућности
младим људима за посао, праксу и едукацију. Пројекат, реализован у другој половини марта, обухватио је три одвојена, али међусобно повезана сегмента - „Career Perspective“,
„Career Insight“ i „Career Launch“.

грам омогућава рад у струци, примену знања стеченог на
факултету и предузимање првих корака у будућој каријери.
Радом у интернационалном окружењу стиче се могућност
упознавања са културом, обичајима и традицијом земаља,

усавршавања језичких способности и каснија имплементација иновативних метода и иницијатива при повратку у Србију. Сви студенти заинтересовани за програм иностраних
пракси могли су да се информишу на самом догађају, на ком
су посебно место имали представници „Global Talent“ тима.
На штанду Националне службе за запошљавање, која је
пријатељ пројекта, сви заинтересовани учесници и посетиоци могли су да се информишу о услугама и програмима НСЗ.
Са циљем да на конкретнији начин утиче на проблем
незапослености у нашој земљи, „Career Days” тим организује
Један од три сегмента, „Career Perspective“, пружио је студентима друге, треће и четврте године факултета прилику
да присуствују четвородневним едукацијама, на којима су
могли да чују низ практичних савета који ће им омогућити
лакши пут до посла и успешне каријере. Могли су да сазнају
како се пише CV, како имати убедљив разговор за посао, како
се планира каријера, колики је значај ефикасне комуникације и многе друге ствари које иначе не би могли да чују у
установама формалног образовања.
Будући да омогућава стицање многих знања и вештина потребних за даљи интелектуални и практични развој,
„Career Perspective“ је јако користан и мотивишућ за сваког ко
ће ускоро ступити на тржиште рада. Неки од предавача били
су: Дарко Марковић, потпредседник компаније „Концепти за
живот“, Катарина Ацевић и Марија Стевановић из компаније
ИДЕА, Драган Војводић, тренер нетрадиционалне продаје,
глумац Марко Стојановић и многи други.
У београдском Дому омладине одржан је једнодневни
догађај „Career Insight“. Сви заинтересовани студенти могли
су да се информишу о компанијама које ове године учествују
на пројекту и нуде пословне прилике или праксу и да се обавесте о условима који су потребни за сваку од њих: Coca Cola
H.B.C, DelHaize Serbia Group, Telesign, ИДЕА, PwC, KPMG, E&Y,
МЕТРО, ИнфоБИП, TMF Group, Heineken, PepsiCo Srbija, SIKA,
Societe Generale и Sberbank.
По први пут ове године, „Career Days“ је пружио прилику
иностраних пракси преко „Global Talent“ програма. Овај проБесплатна публикација о запошљавању

Упознајте „Ајсек“
„Ајсек“ је највећа интернационална организација на
свету вођена од стране студената. Постоји у 124 земље,
а главни фокус организације јесу стручне и волонтерске
праксе које младима омогућавају да путују, раде, волонтирају, усавршавају језике, упознају различите културе и
склопе пријатељства која трају цео живот. У Србији постоји
60 година и бави се развијањем лидерских способности
код младих, кроз друштвено-одговорне пројекте и интернационалне и националне конференције које редовно организује. Тренутно броји преко 86.000 активних чланова.
„Career Launch“, који представља централни догађај овогодишњег пројекта и реализује се од 31. марта до 3. априла у
хотелу „Москва“. Састоји се из центара за регрутацију у којима компаније, партнери пројекта споводе различите процесе
селекције, како би омогућиле квалитетним младим људима
посао и праксу. Студенти завршних година студија и млади
незапослени људи имали су прилику да свој CV оставе у бази
која ће бити доступна компанијама које учествују на пројекту. Кандидати који су испунили критеријуме позвани су на
групне радионице. За оне који су се најбоље показали биће
организовани индивидуални интервјуи, а оне који својим
квалитетима буду доказали да су најкомпетентнији, чекаће
посао и праксе.
А.Б.
02.04.2014. | Број 563 |
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Светски дан вода

ВОДА И
ЕНЕРГИЈА

Уједињене нације упозоравају на могућност да средином
овог века чак седам милијарди људи буде суочено са
недостатком воде уколико се не предузму хитне мере.
Друго истраживање показало је да у Европској унији
термоелектране и нуклеарне електране годишње утроше
воде колико становништво Немачке

О

рганизација Уједињених нација је пре десетак година
прогласила 22. март за Светски дан вода, с намером
да истакне њену важност и ограничавајућу улогу у
развоју. Ближимо се времену када ће потреба за водом премашити залихе. Након тога нужно престаје развој,
започињу борбе за воду, а постоји чак и опасност од међудржавних ратова. Број становника на нашој планети убрзано се
повећава, потребе за водом још и брже, а њена количина се не
мења. У недавно објављеном извештају Уједињених нација
упозорава се на могућност да средином овог века чак седам
милијарди људи буде суочено са недостатком воде уколико
се не предузму хитне мере. Реч је о највећој до сада сачиње-

сунца и ветра, допринети расту потрошње енергије са мањом
емисијом угљеника без значајнијег повећања тражње воде
у будућности. Стручњаци додају да, поред мање потрошње
воде у производњи струје, технологије за обновљиве изворе
уопште не троше или веома мало троше воду у производњи
горива и минимално утичу на квалитет воде и природну средину у поређењу са другим изворима енергије.
Процењује се да се у вађењу нафте и природног гаса троши мање воде него у производњи угља и гаса из шкриљаца.
Вађење гаса из шкриљаца не само да захтева додатну потрошњу воде у процесу хидрауличног ломљења стена, него
представља и нови ризик од загађења воде, посебно ако течност која се користи у процесу заврши у подземним водама,
упозорава се у извештају. Несташица воде у Индији, САД и
још неким земљама ограничила је производњу енергије у
последње две године, док је огромно трошење воде у некон-

Неке чињенице и статистике

ној студији о количинама питке воде које свет има на располагању. Предвиђања УН су прилично мрачна. У извештају се
истиче да ће се извори воде стално смањивати због пораста
броја становништва, загађења и климатских промена. У наредних двадесет година, просечна количина воде којом ће
људи располагати биће мања за трећину. Пречишћавање отпадних вода је кључно, како би се она користила за наводњавање и производњу хране.

Енергетика „гута“ воду
Енергетика однесе 15% светске потрошње воде, а у наредне две деценије потрошња тог сектора могла би да порасте за 20%, упозоравају из Међународне агенције за енергију (IEA). Годишње производња енергије у свету потроши
580 милијарди кубних метара свеже воде, што је више него
пољопривреда и потрошња воде за пиће. Сектор енергетике
(у свету) повуче воде колико има у Гангу (Индија) или Мисисипију (САД), рекама које су међу највећима у свету - истиче
се у новом извештају Агенције „Светске енергетске перспективе“. Вађење, превоз и прерада фосилног горива, као и наводњавање сировине за биогориво, чине производњу енергије веома зависном од воде, а у будућности се очекују све
већа ограничења понуде воде. У извештају се оцењује да ће
енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, попут
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- 6.000 људи у свету дневно умре од дијареје;
- количина загађене воде је већа него у басенима 10
највећих светских река;
- од 1970. до 1998. године уништили смо 30% природе на
планети. Такође се за то време удвостручила потрошња
хране и воде, а 50% текућих вода је трајно уништено;
- Руска Федерација која у недирнутом облику поседује
готово четвртину светских корисних ископина и 20% слатке воде, у стању је чак и да подели своје резерве. Тамо, у
мало насељеном Сибиру, налази се и природни феномен највећи у свету резервоар пијаће воде врхунског квалитета, дубоководно језеро Бајкал;
- човеку је неопходно минимум 50 литара воде дневно - за
пиће, прање, кување и санитарије. Ипак, још 1990. године
милијарду људи на планети није имало тај минимум.
До 2025. године две трећине човечанства осетиће озбиљан
недостатак воде. Процене стручњака кажу да око 1,1 милијарда људи нема приступ пијаћој води, а 2,5 милијарди
нема обезбеђене елементарне санитарне услове. Шест
хиљада деце млађе од пет година сваког дана умире од
болести проузрокованих загађеном водом, а више од пет
милиона људи годишње (што је десет пута више него број
погинулих у свим ратовима годишње на свету).
венционалној производњи нафте и гаса изазвало велику бригу у јавности. Међународна агенција за енергију упозорила
је да Кина има све већа ограничења у потрошњи воде због
брзе урбанизације и економског развоја. Све веће загађење
река и ограничена понуда воде, посебно на северу и западу
Кине, где су лоцирани пољопривреда и индустрија, увећавају
притисак на подземне воде, оцењује се у извештају. Кинеска
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влада је утврдила план реформи закључно са 2015. годином
чији је циљ да се смањи потрошња воде, повећају капацитети
за десалинизацију и започну велики водни инфраструктурни пројекти који треба да буду готови до 2050. У извештају
је размотрена и ситуација у Канади, иначе водом богатој
земљи, која се суочава са изазовом производње нафтног песка. Обе технике за ту производњу подразумевају потрошњу
велике количине воде. Укупна потрошња воде за производњу
енергије, као и 75% за индустрију и пољопривреду, долази од
површинских вода док се за јавно водоснабдевање користе
подземне воде које су бољег квалитета.

Право на воду
Друго истраживање показало је да у Европској унији
термоелектране и нуклеарне електране годишње утроше
воде колико становништво Немачке. У производњи енергије
користе се површинске воде, као и у индустрији и пољопривреди, а за водоснабдевање грађана квалитетније подземне
воде. Сваки грађанин ЕУ директно или индиректно троши
више од 4.000 литара воде дневно. На другој страни, Европска комисија процењује да 20 милиона Европљана нема
регуларан приступ безбедној води за пиће и санитаријама.
Комисија се обавезала да побољша приступ чистој води у целом блоку одговарајући тако на захтев грађана ЕУ потписника петиције којом је тражено да им се призна право на воду.
То је први пут да су обични људи захваљујући грађанској
инцијативи добили прилику да утичу на европско законодавство и даје увид у оно што грађани очекују од Брисела
у тренутку када се Европска унија спрема за изборе. Прва
успешна Европска грађанска иницијатива „Право на воду“
(Right2Water) прикупила је 1,68 милиона потписа премашивши минимални праг у 13 чланица, што је далеко више од
законом траженог. Иницијатива је покренута због гласног
противљења, нарочито у Немачкој и Португалу, свакој продаји система водоснабдевања која би, сматрају грађани, за
последицу имала скок цена воде, можда чак и искључења
ако не би могли да плаћају испоруке.

Град на две реке
Светски дан вода и Светски дан шума обележени су и у
Србији централном манифестацијом у Скупштини града Београда. Секретар Привременог органа Горан Весић истакао да
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град Београд има посебан разлог да обележава светске дане
вода и шума, јер се налази на две реке.
„У светлу климатских промена и свега што се дешава
последњих деценија на планети, шуме и воде су угрожене,
остајемо све више без њих и ово је прави повод и прилика да
се подсетимо колико су оне важне“, рекао је Весић и најавио
конкретне акције како би ситуација у тој области била што
боља. Он је изразио наду да ће се сваке године радити све
више да ситуација у области заштите вода и шума буде боља
и да генерације које долазе населе земљу која је у бољем
стању него она које су садашње генерације затекле.
Директор „Србијашума“ Игор Брауновић рекао је да су
шуме највећа фабрика у Србији, фабрика на отвореном која
заузима трећину територије земље. Брауновић је изразио
наду да ће бити повећана шумовитост Србије и да ће она достићи европски ниво пошумљености.

Цунами брана
Изградња брана све више угрожава реке и речни биодиверзитет на западном Балкану који су изузетно очувани и
морају се заштитити, речено је 20. марта на представљању
истраживања групе невладиних организација о стању балканских река. Према истраживању, већина река у региону
је, на основу класификације ЕУ, у класи очуваних или мало
измењених речних структура и у њима живи 151 угрожена
врста слатководних мекушаца и 69 ендемских врста рибе.
Балкану, међутим, прети „цунами брана“, оцењено је на скупу, а земљама региона је препоручено да, пре него што се
упусте у изградњу нових брана, направе „мастер план“ како
би поред енергетских потреба уважиле и еколошке и боље
планирале развој. Указано је да у ЕУ до 2027. реке морају
да „се врате у добро стање“ и оцењено је да би била штета
да Балкан понови грешке почињене у Унији пре неколико
деценија да би их онда исправљао.
Градски секретар за комунална и стамбена питања
Слободан Станојевић рекао је да су природни ресурси ненадоместиви и да се према њима морамо односити са пажњом,
те да су потребни већи напори да се сачувају вредности које
су подарене од природе.
Станојевић је истакао да је ситуација са пијаћом водом
у Београду на задовољавајућем нивоу, док са друге стране
1,1 милијарда људи у свету нема пијаћу воду, што је доказ да
благодети које су дате Београду, он треба да користи рационално и да се одговорно понаша према природним ресурсима.
Градски секретар за заштиту животне средине Горан
Триван сматра да „треба да заштитимо наша изворишта,
јер немамо луксуз да их угрожавамо, а већ су угрожена нелегалним објектима“. Он је указао и на проблем бујица које
настају са климатским промена и зато сматра да држава, на
том плану, мора више да улаже и да се успостави управа која
ће се бавити бујицама.
		
А.Б.
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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

