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Грађани Србије о ЕУ

ПОДРШКА И ВЕЛИКЕ НАДЕ

Већина грађана на референдуму би се изјаснила за
чланство у ЕУ, мада само нешто више од трећине зна у
којој фази приступања се Србија налази, док 20% има
изразито негативан став о ЕУ

Новинарство у Србији данас

ТАБЛОИДИЗАЦИЈА
СТВАРНОСТИ

‘’Слободна штампа може бити или јако добра или јако
лоша, али земља без слободне штампе може бити само
јако лоша’’, каже Родољуб Шабић

Анкета послодаваца 2014

ПРАВА СЛИКА ТРЖИШТА
РАДА
Анкета ће допринети сагледавању целокупних појава и
потреба тржишта рада, јер ће директно од послодаваца бити
прикупљене информације о најважнијим питањима у вези са
радном снагом
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У Медија центру у Београду представљено је истраживање спроведено у оквиру пројекта „Аргус“, који
уз подршку ЕУ спроводи агенција „Бета“. Циљ пројекта
је јачање улоге медија као важног инструмента за обезбеђивање владавине права и приближавање процеса
интеграција у ЕУ. Како наглашава Иван Цвејић, главни и
одговорни уредник „Бете“, новинска агенција ће се током
целе ове године посебно бавити садржајима поглавља
23 и 24 преговора за придруживање Србије ЕУ. Први
корак у пројекту је истраживање ставова грађана о ЕУ,
Србији у ЕУ, друштвеним институцијама, односу према
правосуђу, границама, корупцији, спречавању дискриминације, слободи изражавања и медија.
Трибином „Новинарство у Србији данас“ Независно
удружење новинара Србије (НУНС) почело је обележавање 20 година постојања. Вукашин Обрадовић, председник НУНС-а, оценио је да српска медијска сцена изгледа „отужно“ и да је чине „уплашени новинари“, склони
аутоцензури и „поткупљиви медији спремни да се додворавају власти да би преживели“.
„Често новинари немају извор, већ извор има новинаре којима манипулише, а преко њих манипулише и
хиљадама људи који те новине читају. Дакле, новинари
су само оруђе у рукама извора. Дешавају се, наравно, и
другачије ситуације, када извори имају информације за
које се оправдано може рећи да јавност има право да их
зна и извор без сумње делује у јавном интересу‘‘, рекао
је Родољуб Шабић.
Национална служба за запошљавање од 1. априла
спроводи „Анкету послодаваца 2014“, о њиховим потребама и прогнозама кретања на тржишту рада. Анкетом
ће бити обухваћено око 7.300 послодаваца - 5.000 малих,
1.700 средњих и 600 великих предузећа. Добијене информације биће од значаја за: планирање активних мера
запошљавања НСЗ, израду локалних акционих планова
запошљавања, развој будућих пројеката финансираних
из ИПА програма ЕУ, усклађивање система образовања
са потребама тржишта рада и информисање послодаваца о расположивости кадрова у Србији.
Национална служба за запошљавање позива компаније које послују у Србији да учествују у истраживању
и у разговору са анкетарима обезбеде тражене податке.
Будући да се ради о истраживању од националног значаја, драгоцена је подршка представника најбројнијих
асоцијација послодаваца и социјалних партнера НСЗ Привредне коморе Србије, Уније послодаваца, Асоцијације малих и средњих предузећа.
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Додељена „Ауреа 2014”

ИНОВАТИВНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ
РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ
Београдска компанија „Десинг” добитник награде за инвестицију године

Пословни портал „еКапија“ шесту годину заредом додељује награду за инвестицију године „Ауреа“, а овогодишњем лауреату, компанији „Десинг“, у београдском Аеро-клубу признање је уручио Жељко Сертић, председник
Привредне коморе Србије (ПКС).
„Награда је подстицај и доказ да се у Србији вреднује
добар, економски одржив и иновативан рад. Велики су јунаци компаније које у време кризе и тешких услова пословања
опстају и унапређују иновативност и продуктивност“, рекао
је Сертић.
Београдска компанија „Десинг“, која се бави производњом воћних препарата, покренула је крајем прошле године у погону у Књажевцу индустријску производњу полукандиране вишње, по иновативној технологији која смањује
концентрацију шећера до 20 одсто. Уз развој технологије „Десинг‘‘ је развио технолошку опрему и основао Иновациони
центар, у коме ће радити на даљем унапређењу производних
процеса.

„Србија је шеста земља у свету по производњи вишње,
а ми желимо да будемо први у сазнањима како од тог воћа
направити квалитетне производе за индустрију сладоледа,
пекарску и кондиторску индустрију‘‘, рекла је Данка Коларевић, заменица директора компаније „Десинг“.
Поред главне награде додељена су и два специјална
признања - за иновативност и друштвену корисност. Признање за иновативност добила је компанија „Еко Фунги“, за
пројекат производње јестивих гљива на бази целулозних остатака. Ова београдска компанија покренула је у јуну 2013.
године индустријску производњу гљиве буковаче, по новој
технологији која у производњи супстрата (хранљиве подлоге) за узгој целулозних гљива користи отпад и елиминише
употребу електричне енергије за чак 90%. Реч је о првом постројењу овог типа у Србији и свету.
Признање за друштвену корисност припало је компанији „Алваг“ (Аlwag), за фабрику рециклаже ПЕТ амбалаже.
Новосадска компанија „Алваг“ отворила је у септембру 2013.

године, у Новој Гајдобри, фабрику за рециклажу ПЕТ амбалаже, базирану на производњи РПЕТ флекица добијених системом топлог прања. Амбалажа се у поступку прераде најпре
уситњава, а онда на високим температурама пере и тако се
добија полупроизвод високе чистоће који се продаје купцима у прехрамбеној, фармацеутској, текстилној индустрији, за
производњу асфалта.

Главни критеријуми за избор били су иновативност,
друштвена корисност и финансијски потенцијал. На конкурс
је пристигло 30 пројеката, а осим три награђене инвестиције
у финале овогодишњег избора за инвестицију године пласирало се још пет пројеката: „Куерк“ - израда производа од
рециклиране гуме, Еко хостел „Републик“ Ужице, „Хенкел“ нови погон за производе из „Бреф“ кућне хемије, ХЦП - Продајни терминал Симфони (Symphony) ПОС и „Елнос БЛ“ - Фабрика компактних монтажно-бетонских СФ6 трафостаница
„Биоско ЦС“.
Награду за инвестицију године „Ауреа“ покренуо је 2009.
године најчитанији пословни портал у Србији - www.ekapija.
com. Награда се, крајем марта сваке године, додељује компанији која је у претходних дванаест месеци реализовала
најиновативнији, друштвено корисни и финансијски исплатив пројекат у Србији. Директна корист победницима, али и
свим инвестицијама које су ушле у ужи избор такмичења,
јесте промоција, што се даље материјализује кроз бољу видљивост код инвеститора, лакшу комуникацију са медијима, банкама, државном управом и другим потенцијалним
партнерима. Селекцију номинација за ужи избор „Аурее“
спроводи уреднички тим „еКапије“, један глас дају читаоци
„еКапије“ оцењивањем путем интернета и посетиоци портала www.aurea.rs, док победника бира стручни жири.
Пословни портал „еКапија“ награду „Ауреа“ организује у
оквиру свог опредељења ка друштвено корисном пословању,
са намером да подржи и промовише пројекте значајне за
одрживи развој српске привреде и без икаквог финансијског
интереса. С обзиром да су информације доступне на немачком и енглеском језику и имајући у виду неограничену моћ
интернета, ова иницијатива ће сигурно допринети да се добар глас о Србији као инвестиционој дестинацији далеко чује.
В. Пауновић

Новинарство у Србији данас

ТАБЛОИДИЗАЦИЈА СТВАРНОСТИ
“Слободна штампа може бити или јако добра или јако лоша, али земља без слободне
штампе може бити само јако лоша”, каже Родољуб Шабић, повереник за доступност
информација од јавног значаја

Т

рибином „Новинарство у Србији данас“, одржаном 26.
марта, у београдском Медија центру, Независно удружење новинара Србије почело је обележавање 20
година постојања. Председник Независног удружења
новинара Србије (НУНС), Вукашин Обрадовић, оценио је да
српска медијска сцена изгледа „отужно“ и да је чине „уплашени новинари“, склони аутоцензури и „поткупљиви медији
спремни да се додворавају власти да би преживели“. Председник НУНС-а је указао и да држава већ три године без-

Поставља се питање где је ту мера. Повереништво је интервенисало и покренут је прекршајни поступак против руководиоца болнице“, истакао је Шабић.
Врло често новинари не проверавају своје изворе, без обзира што имају обавезу да то учине.
„Често новинари немају извор, већ извор има новинаре
којима манипулише, а преко њих манипулише и хиљадама
људи који те новине читају. Дакле, новинари су само оруђе у
рукама извора. Дешавају се, наравно, и другачије ситуације,
када извори имају информације за које се оправдано може
рећи да јавност има право да их зна и извор без сумње делује у јавном интересу. Новине треба да објаве такву причу, а
тајност новинарског извора је у фундаменту тог посла. Нико
нема право да се меша у уређивачки посао и право да се
објави тачна и правовремена информација битна за најширу
јавност. Слободна штампа може бити или јако добра или јако
лоша, али земља без слободне штампе може бити само јако
лоша“, закључује Шабић.
У таблоидном друштву развија се и таблоидна свест, али
Србија није по томе јединствена. И у земљама у окружењу ситуација је слична. Пре две и по године формиран је Савет за
штампу, у оквиру кога ради Комисија за жалбе која, међутим,
нема овлашћења да делује на свако кршење етичког кодекса.

Локал прес
успешно покушава да донесе медијске законе и да ниједна
власт после 5. октобра није учинила ништа за слободу медија,
већ је настојала да их стави под своју контролу.
„Наши таблоиди су постали огласне табле политичких
странака или утицајних појединаца. Они осуђују, хапсе и
пресуђују“, рекао је Обрадовић и додао да је њихова главна улога да надограђују стварност, због чега таблоиди нису
само питање новинарства већ друштва у целини.
Родољуб Шабић, повереник за доступност информација
од јавног значаја и заштиту података о личности, рекао је
да се без обзира на усвојене новинарске етичке стандарде, у
таблоидима свакодневно могу наћи примери кршења презукције невиности, али и кршења приватности и злоупотребе
података о личности.

„Информације које ка медијима, таблоидима и другим
људима најчешће иду из званичних институција, тужилаштва и суда, такође значе грубо кршење права. Узмимо
као пример све што се дешавало са Јованком Броз. Ту није
било кршења презукције невиности и информације које су
објављиване најчешће су биле тачне, али да ли је јавности
стварно било потребно да зна да ли су се тешко болесној жени
отвориле ране или да ли је окупана дошла у болницу или не.
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РТС је као јавни медијски сервис због лоше материјалне
ситуације отпустио велики број својих дописника по Србији.
Тако се десило да у Чачку и још неким градовима, за многе
медије са националном фреквенцијом посао обавља приватна агенција која нема професионалне новинаре.
„Због овакве ситуације бавимо се мишљу да замрзнемо
своје новинарске функције или да од државе тражимо да
нам врати паре за школовање“, каже Стојан Марковић,
члан УО Асоцијације Локал преса. Марковић истиче да је од
увођења вишестраначја у Србији кренула експанзија штампаних и електронских медија на локалу.
„Држава се није много мешала у рад емитера. Локални медији су данас исти као пре 20 година, када смо и почињали,
а у животу нас држе само зато што смо им потребни“, закључује Марковић.
„Комисија мора да ради према утврђеним процедурама
и може да реагује тек након примљене жалбе. За новинске
таблоиде поштовање етичког кодекса новинара Србије је
само мртво слово на папиру. Новинари се на кодекс позивају
када им је потребно, док његове елементарне поставке не поштују. Новинари морају да буду независни од својих извора,
у сваком смислу те речи“, каже Тамара Скроза, чланица Комисије за жалбе Савета за штампу.
И област медијског законодавства врви од различитих,
често супротстављених интереса, истиче Саша Гајин, из Центра за унапређивање правних студија, члан радних група
за израду медијских закона. По његовим речима, три групе
питања до данас су нерешене: обезбеђивање финансија за
функционисање медијских сервиса, затим, у новом медијском законодавству нема јасно изражене забране оснивања
медија од стране органа власти, као ни транспарентности
података о власништву над медијима и заштите медијског
плурализма.
В. Пауновић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Конкурс Делегације ЕУ у Србији

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА
НАЈУГРОЖЕНИЈИХ

Пројекат се финансира из претприступних фондова ЕУ, а грант шема вредна 4,35
милиона евра има за циљ 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“. Пројекат се
финансира из претприступних фондова ЕУ, а 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 у Србији одржала је 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, затим унапређење положаја Рома кроз иницијативе за њихову активну социјалну 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 износи
4.350.000 евра и подељен је у два дела. Први део односи се
на развој социјалних услуга на нивоу локалних заједница,
предвиђени буџет износи 2.900.000 евра, а износ грантова
од 100.000 до 300.000 евра.

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 пре-

дузетништва, 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.
Рок за подношење пријава је 19. мај 2014. године, а
пријавни пакет, који укључује смернице за подносиоце
пријава, доступан је за преузимање на веб страницама: Делегација ЕУ у Републици Србији - www.europa.rs и EuropeAid:
http://europa.eu.
В. Пауновић

EУ инфо кутак

Подносиоци пријава могу бити организације цивилног
друштва из Србије и других земаља, које испуњавају услове,
локалне самоуправе и јавне институције ангажоване у области социјалне заштите. Предвиђено је да сви подносиоци
пријава, кроз своје акције, допринесу јачању постојећих услуга или успостављању нових, као и да предложе нове или
обједине постојеће модалитете, како би побољшали ефикасност и делотворност.
Други део предвиђа финансирање иницијатива посвећених активној инклузији Рома. Буџет за овај део износи
1.450.000 евра, а висина грантова је од 60.000 до 500.000 евра.
Као и у првом делу, и овде се као потенцијални подносиоци
пријава могу пријавити организације цивилног друштва из
Србије и других земаља, које испуњавају услове, затим јавне
институције које припадају сектору социјалне заштите, независна владина тела која припадају релевантним секторима,
Бесплатна публикација о запошљавању

„Програм ЕУ ПРОГРЕС, у који је ЕУ инвестирала 14,1 милиона евра, допринео је креирању 300 нових радних места,
привлачењу инвестиција вредних најмање 30 милиона евра
и отварању могућности за још 3.000 нових радних места у
наредних пет година. Од преко 500 пројеката које Европска
унија спроводи на територији Србије, ЕУ ПРОГРЕС један је
од значајнијих и најсвеобухватнијих, јер је допринео развоју
у најважнијим сферама живота“, рекао је шеф Делегације
Европске уније у Србији, Мајкл Девенпорт.
Програм европског партнерства са општинама је развојни
програм који обухвата 25 општина са југа и југозапада Србије, усмерен ка стварању бољих услова живота и са циљем
јачања стабилности и друштвено-економског развоја јужне
и југозападне Србије. Девенпорт је најавио наставак помоћи
развоју општина јужне и југозападне Србије, кроз нови четворогодишњи програм - Европски ПРОГРЕС, који ће поред
постојећих 25 обухватити још девет општина, а за који ће
ускоро бити потписан уговор. Претходно је амбасадор Девенпорт потписао са градоначелником Ниша, Зораном Перишићем, Меморандум о разумевању, о оснивању ЕУ инфо
кутка у овом граду. ЕУ инфо кутак постоји и у Новом Саду.
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Грађани Србије о ЕУ

ПОДРШКА И ВЕЛИКЕ НАДЕ

Већина грађана на референдуму би се изјаснила за чланство у ЕУ, мада само нешто
више од трећине зна у којој фази приступања се Србија налази, док 20% грађана има
изразито негативан став о ЕУ, показало је истраживање које је за агенцију ‘’Бета’’
крајем фебруара спровео ИПСОС ‘’Стратеџик маркетинг’’

У

Медија центру у Београду крајем марта представљено је истраживање спроведено у оквиру пројекта „Аргус“, који уз подршку ЕУ спроводи агенција
„Бета“. Циљ пројекта „Аргус‘‘ (Argus - all seeing media
eye observing chapters 23-24) јесте јачање улоге медија као
важног инструмента за обезбеђивање владавине права
и приближавање процеса интеграција у ЕУ, а пројекат је
подржала Делегација ЕУ у Србији.

ра. Грађани нису довољно информисани о приступању ЕУ,
будући да само 35 одсто зна да је Србија почела преговоре о
приступању, 30 одсто мисли да тек чека на датум за преговоре, а остали мисле да је у још ранијим фазама приступања
или кажу да не знају.
„Дупло је већи број грађана који би били спремни да
подрже улазак Србије у ЕУ, од броја грађана који имају позитивно мишљење о ЕУ. То показује да од Уније очекују одређене бенефите, односно да би били спремни да дају подршку
зато што очекују да би се у том случају могло нешто позитивно десити“, рекао је Курчубић. Сваки пети грађанин (21 одсто)
сматра да Србија никад неће ући у ЕУ, 35 одсто сматра да ће
ући до 2020. године, а 19 одсто да ће постати чланица након
2020. године.
Већина грађана сматра да би се улазак у ЕУ позитивно
одразио на разне аспекте друштва, попут инфраструктуре

Препоруке за економско управљање

Како наглашава Иван Цвејић, главни и одговорни уредник „Бете“, новинска агенција ће се током целе ове године
посебно бавити садржајима поглавља 23 и 24 преговора за
придруживање Србије ЕУ. Постоји више разлога за то. У првом реду, овим поглављима креће процес преговора, а други
разлог је и сам садржаја тих поглавља, чија ће примена донети темељне друштвене реформе. Средства за пројекат који
спроводи „Бета“ доделила је Делегација ЕУ у Србији. Први корак у пројекту је истраживање ставова грађана о ЕУ, Србији
у ЕУ, друштвеним институцијама, односу према правосуђу,
границама, корупцији, спречавању дискриминације, слободи изражавања и медија и друго.
По речима Предрага Курчубића, из ИПСОС „Стратеџик
маркетинга“, истраживањем су обухваћена 1062 испитаника, што чини репрезентативни узорак и значи да се њихови
ставови могу применити на ставове свих грађана Србије. „Да
би се боље разумели резултати до којих се дошло“, истиче
Курчубић, „мора се узети у обзир структура становништва
Србије. Србија је данас најстарија нација у Европи и једна од
најстаријих у свету. У укупној популацији Србије свега 14%
чине млади, сваки пети становник има преко 65 година, а
свако треће домаћинство је старо домаћинство. Што се тиче
образовне структуре, половина становништва има средње
образовање, док од 22% оних који имају само основно образовање чак 11% има непотпуну основну школу. Незапосленост
расте и достиже ниво од око 25% популације“.
На референдуму о чланству у ЕУ у овом тренутку би се
за чланство изјаснило 54 одсто грађана, при чему би 29 одсто
сигурно гласало - за, 26 одсто - вероватно, док би 19 одсто
сигурно било против, а осам одсто би вероватно рекло - не,
показало је истраживање спроведено од 22. до 27. фебруа-
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Прве препоруке Европске комисије у вези са економским
реформама Србија би могла да добије већ у мају, најавио
је Френк Јанмат, шеф Сектора за европске интеграције при
Делегацији ЕУ у Србији. То ће, према његовим речима, бити
препоруке засноване на најбољој пракси земаља чланица, а
односиће се на тржиште рада, приватизацију, пензиони систем, фискалну политику.
„Надамо се да ћемо се око препорука усагласити са Владом Србије, да ће то бити заједничке препоруке и да ће зато,
на неки начин, бити обавезујуће“, рекао је Јанмат на скупу
посвећеном новом приступу ЕУ за управљање економским
политикама на Западном Балкану, одржаном у Дому омладине у Београду. Србија ће, како је навео, имати рок од једне
до две године да примени ове препоруке, а њих ће онда годишње, сваког јануара, оцењивати и ЕКОФИН савет, односно Савет министара финансија земаља чланица ЕУ.
„Даваћемо само препоруке које су за годину дана реално
оствариве, како се не би сваке године понављале исте ствари“, изјавио је Јанмат.
Други програм односи се на ИПА подршку од 2014. до 2020.
године, у оквиру које ће бити омогућена и директна подршка буџету.
„Предуслов за подршку буџету је да влада изради акциони план за управљање јавним финансијама. Пошто израда
може да потраје, најреалније је очекивати новац за буџет у
2015. години“, рекао је Јанмат и најавио и програм за конкурентност и раст, који ће се радити на две године, а где ће
фокус бити на појединачним секторима.
Јанмат је подсетио и да постоје два основна економска критеријума из Копенхагена за све земље кандидате, а то су
функционисање тржишне привреде и капацитет земље да
издржи конкуренцију на заједничком тржишту ЕУ.
„Закључили смо да у овој фази ниједна земља Западног
Балкана нема функционалну тржишну привреду и не испуњава потпуно те услове“, поручио је Јанмат.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

(64 одсто), заштите људских права (62 одсто), здравственог
система (61 одсто), правосуђа и образовног система (по 60
одсто), стопе незапослености и нивоа корупције (по 58 одсто),
показало је истраживање. Скоро три четвртине грађана (73
одсто) сматра да ће се Србија током приступних преговора
суочити са већим изазовима од других земаља региона које
су приступиле ЕУ, док 20 одсто сматра да је чека исти третман, а 10 одсто не зна.

Соња Тошковић, из Београдског центра за људска права,
нагласила је ће ова невладина организација радити на приближавању чињеница шта за грађане Србије доноси приближавање ЕУ. Када је реч о азилантима, којима се ова невладина организација бави, чак 60% грађана изјаснило се да би им
сметао центар за азиланте у њиховом комшилуку, што је по
њеном мишљењу последица незнања и страхова и на чему
треба у будућности радити.
В.Пауновић

Слобода кретања радника

Косово је услов о чијем значају за улазак у ЕУ се слаже
сваки трећи грађанин (34%), док су сви остали испод 10 одсто - искорењивање корупције и криминала, реформа правосуђа, реформа привреде. Трећина грађана сматра да је реформа политике кључна, 27% да је то реформа привреде, док
приближно четвртина грађана сматра да је кључна реформа
судства, а чак 90% грађана оцењује да је судство наше земље
неефикасно и већина мисли да би усклађивање нашег судског система са стандардима ЕУ Србији добродошло.
Грађани сматрају да ће улазак у ЕУ унапредити свакодневни живот, док 1/3 сматра да ће се улазак у ЕУ негативно одразити на њихов животни стандард.
Грађани Србије сматрају да ће следећа земља региона
која ће приступити ЕУ бити Црна Гора (38 одсто), 23 одсто
сматра да ће то бити Србија, 10 одсто - Македонија, 6 одсто Косово и 5 одсто - БиХ.
Бесплатна публикација о запошљавању

У Бриселу је 25. марта 2014. године одржан састанак билатералног скрининга за Поглавље 2. Ово поглавље европског права односи се на слободу кретања радника, тј. на област која је део права на којима је заснована ЕУ. Делегацију
Републике Србије предводио је Зоран Мартиновић, председник Преговарачке групе 2 и државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, које је
надлежна институција за вођење преговора у овој области.
Осим представника Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике, делегацију Републике Србије представљали су и представници Канцеларије за европске интеграције, Тима за вођење преговора о приступању, Министарства здравља, Републичког фонда пензијског и инвалидског
осигурања, Републичког фонда здравственог осигурања,
Националне службе за запошљавање, Републичког завода
за социјално осигурање и Мисије Републике Србије у Бриселу. Европску унију представљали су експерти из Директората за запошљавање и једнаке могућности и Директората за
проширење.
На састанку је детаљно представљено стање у погледу
усклађености законодавства Републике Србије са прописима ЕУ у следећим областима: приступ тржишту рада, ЕУРЕС,
координација система социјалног осигурања и европске
здравствене картице.
09.04.2014. | Број 564 |
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У сусрет пријемном испиту

ПРИПРЕМЕ ЗА
БРУЦОШЕ И
ДО 1.000 ЕВРА

Бруцоши који желе потпуно спремни да изађу на
пријемни треба да издвоје доста новца. Приватни
часови од 10 до 50 евра. Курс на факултету до
60.000 динара

Б

удући бруцоши увелико су почели са припремама
за полагање пријемног испита, које су и ове године
најјефтиније на факултетима. Целокупни курсеви коштају од 10.000, па до 60.000 динара, а часови су на
многим факултетима већ почели. Има и оних који ће држати
интензивне курсеве у последњих месец дана пред пријемни
испит.
Цена на факултетима права је ситница у односу на приватне, индивидуалне часове. Универзитетска припремна
настава понегде кошта и свега 200 динара по часу, док приватне припреме стају минимално 500 динара за час од 45
минута. Најскупље ће морати да плате матуранти који намеравају да упишу уметничке академије. Због оштре конкуренције и малог броја индекса, сви који желе сигуран успех
бирају само проверене професоре, чији кандидати у великом
броју пролазе.
„Почела сам још од септембра да се припремам за студије сликарства. Изабрала сам једног од најбољих професора, који има репутацију да две трећине његових студената
успе да положи пријемни. Пошто је за академију потребна
озбиљна припрема, одлазим четири пута недељно на часове
и за то месечно плаћам 150 евра“, прича Милена Илић, гимназијалка из Београда.
Веома су скупе и припреме за студије музике. Како су
ови кандидати већ завршили музичку школу, њихови часови
са професором своде се углавном на увежбавање комада које
ће изводити на пријемном. Зато узимају знатно мањи број
часова. Како је реч о консултацијама, а не класичним припремама, некада је за успех на пријемном довољно и свега
неколико сусрета и инструкција. Међутим, такве консултације коштају и по 50 евра за један час. Настава математике,
физике и страних језика знатно је јефтинија, па углавном кошта десет евра за двочас.
Факултети организују комплетну наставу од 15 до 60 и
више часова, које држе универзитетски професори. На Машинском факултету Универзитета у Београду 65 часова математике кошта 15.000 динара и настава је већ почела. На
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Економском факултету организују три курса - математику,
информатику и економију, где 15 часова сваког кошта по
4.800 динара. На Правном факултету припремна настава
из историје, српског језика и устава и права грађана кошта
10.000 динара, а пријављивање је почело 7. априла.
Електротехнички факултет у Београду спремање матураната за пријемни наплаћује 60.000 динара за 60 двочаса
математике и физике. На Медицинском факултету 60 часова
хемије кошта 33.000 динара, а иста је цена и за биологију. Ове
године Филолошки факултет у Београду будућим бруцошима нуди препреме путем интернета. Цена за основни курс је
10.000, а за интензивни 15.000 динара.
Припреме су годинама биле најскупље на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, као и само полагање пријемног испита.

Веће интересовање за припреме
на факултетима
Резултати анкете „Како ћете се припремати за пријемни
испит“, спроведене на сајту Prijemni.infostud.com, у којој је
учествовало око 1500 матураната, показују да ће се преко
половине анкетираних, као и претходних година, за пријемни испит спремати самостално, уз понеки приватни час. На
организовану припремну наставу на факултетима и високим школама ће ићи трећина испитаника, што је пораст у односу на прошлогодишњу генерацију, у којој се сваки шести
анкетирани определио за организоване припреме. Око 10%
испитаника ће пријемни испит спремати са пријатељима
који планирају да упишу исте студије, а сличан је и број оних
који сматрају да имају довољно знања да положе пријемни,
па не планирају посебну припрему за пријемне испите.
„Ове године пријемни испит је промењен и полаже се у
виду теста. Конципиран је тако да за његово полагање нису
потребне претходне припреме, па не организујемо ни припремну наставу“, кажу на Архитектонском факултету.
Извор: Вечерње новости

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

295
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

09.04.2014. | Број 564 |
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Администрација и управа

Администрација и управа
Бе о г ра д
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Јанка Катића 6

Руководилац групе - радни однос и персонална
евиденција

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, до његовог повратка у Управу Градске општине
Младеновац, Одељење за општу управу, Група за општу
управу
УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно члану 6
Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена, односно основним студијама у трајању најмање четири године (област
право), 5 година радног стажа, положен државни стручни испит. Уз пријаву
на оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању посебних услова: оверен
препис или оригинал дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме,
оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, као и доказе о испуњавању општих
услова за рад у државним органима: уверење о држављанству Републике
Србије, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак за дела
која се гоне по службеној дужности, доказ да нису осуђивани за кривично
дело на безусловну казну затора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве са потребним доказима, у оригиналу или у овереној фотокопији, не
старијим од шест месеци, подносе се Управи Градске општине Младеновац,
Јанка Катића 6, Младеновац, у року од осам дана од дана објављивања.
Непотпуна и неблаговремена пријава неће се разматрати.

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
11000 Београд, Шумадијски трг 2

Начелник Управе Градске општине Чукарица
постављење се врши на период од 5 година

УСЛОВИ: правни факултет, најмање 5 година радног искуства у струци и
положен испит за рад у органима државне управе. Поред наведених услова,
потребно је да кандидат испуњава и услове предвиђене Законом о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01 и 39/02): да је држављанин Републике Србије, да има општу
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас са
доказима о испуњавању услова, у оригиналу или у овереној фотокопији,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу Општине. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Додатне информације
могу се добити на бројеве телефона: 011/3052-284 и 3052-285.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Јанка Катића 6

Руководилац групе - послови у области
образовања, друштвене бриге о деци, спорта,
културе и послови у области борачкоинвалидске заштите

односно основним студијама у трајању од најмање четири године (област
право), 5 година радног стажа, положен државни стручни испит. Уз пријаву
на оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању посебних услова: оверен
препис или оригинал дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме,
оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, као и доказе о испуњавању општих
услова за рад у државним органима: уверење о држављанству Републике
Србије, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак за дела
која се гоне по службеној дужности, доказ да нису осуђивани за кривично
дело на безусловну казну затора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве са потребним доказима, у оригиналу или у овереној фотокопији, не
старијим од шест месеци, подносе се Управи Градске општине Младеновац,
Јанка Катића 6, Младеновац, у року од осам дана од дана објављивања.
Непотпуна и неблаговремена пријава неће се разматрати.

К икин д а
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА
23300 Кикинда, Немањина 23

Директор Регионалног центра за
професионални развој запослених у
образовању Кикинда
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања треба да испуњава и следеће
услове: да има високу стручну спрему; радно искуство у области образовања
и васпитања од најмање пет година; да је оспособљен за коришћење рачунара и да поседује организационе и комуникацијске способности. Уз пријаву са
кратким биографским подацима (CV), кандидат је дужан да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, доказ (потврду) о дужини радног
стажа, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уверење да се
против њега не води кривични поступак - издато од стране надлежних органа
(не старије од шест месеци); план рада установе током мандата. Уверење да
кандидат није осуђиван прибавља установа, а лекарско уверење кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс достављају се
Управном одбору Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању, на горенаведену адресу Центра, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор и именовање директора Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању“. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

К о с о в с ка Мит р о в ица
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЦА
38220 Косовска Митровица, Ловћенска 4
тел. 028/497-192

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање, струке: социјални радник, правник, психолог,
педагог, специјални педагог, дефектолог, андрагог, економиста, политиколог
и социолог, најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат
за директора подноси програм рада за мандатни период и прилаже доказе
о испуњавању општих и посебних услова (уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности, уверење
да није осуђиван за дела која га чине неподобним за обављање послова
и задатака у Центру, оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном
факултету и уверење о радном искуству у струци). Рок за подношење пријаве
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

К р уше в ац
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, до његовог повратка у Управу Градске
општине Младеновац, Одељење за друштвене делатности
и привреду, Група за друштвене делатности и послове
борачко-инвалидске заштите

Извршилац у својству приправника за стручно
оспособљавање кроз практичан рад

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно члану 6
Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена,

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - економски факултет,
без радног искуства.
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на одређено време од 12 месеци

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

Администрација и управа

Извршилац за документационе послове

у Служби за Градско веће, у Одељењу за скупштинске
послове, на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или економско
- трговинска школа или хемијско - технолошка школа и најмање 6 месеци
радног искуства.

Извршилац за оперативне послове у Одељењу
за друштвене делатности
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, економско-трговинска
школа и најмање 6 месеци радног искуства.

Курир - возач

у Служби заједничке писарнице, у Одељењу за општу
управу и заједничке послове, на одређено време до 6
месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
завршена основна школа и положен возачки испит „Б“ категорије.

Кафе-кувар

Ле с к о в ац
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 6
тел. 016/252-494

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је
стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник; најмање пет година
радног искуства; да поседује организаторске способности; да није осуђиван
и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га
чине неподобним за рад у државним органима. Кандидат уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни период на који се
врши избор, који разматра Управни одбор Центра за социјални рад у поступку давања мишљења за именовање директора. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

у Служби за заједничко-техничке послове, у Одељењу за
општу управу и заједничке послове
на одређено време до 6 месеци

16240 Медвеђа, Јабланичка 65, тел. 016/891-069

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
завршена основна школа и потврда о стручној оспособљености за обављање
наведених послова у трајању од 6 месеци.

на одређено време до 12 месеци

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној копији: диплому о стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању (оригинал), 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, потврду издату од послодавца као доказ о радном искуству
(за радна места за која је као услов за заснивање радног односа предвиђено
радно искуство). Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији овереној
у суду или општини, неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

37220 Брус, Братиславе Петровић 15
тел. 037/825-254

Уредник - организатор медијских и културносценских програма
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има високу стручну спрему - друштвеног смера или факултет друштвених наука, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да је држављанин Републике Србије, да
против њега није покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно да
се против њега не води кривични поступак. Посебни услови: познавање рада
на рачунару. Потребна документација која се прилаже уз пријаву на конкурс:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци), диплома о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), уверење о некажњавању - да против лица које конкурише није покренута истрага, нити да је
подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак (не старије
од 6 месеци) и краћи биографски подаци. Документацију слати на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Ваша права адреса:

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

Књиговођа

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста. Општи
услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/98, 49/99, 34/01,
39/02 и 49/05): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државну органу, да испуњава друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву
на конкурс кандидат обавезно подноси следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
(оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), уверење о држављанству РС
оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), уверење о здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (уверење издаје полицијска управа), уверење да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење
издаје надлежни суд). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.

Л о зница
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Кaрађорђева 2

Стручни послови за рад Градског већа

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, положен државни
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног
искуства у струци.

Послови за рурални развој

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет, положен
државни стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 2 године радног искуства у струци.

Финансијски администратор за евиденцију
градске имовине и усаглашавање стања књиговођа

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
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Администрација и управа
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа економског смера, положен
државни стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 2 године радног искуства у струци.

Портир чувар

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или техничког смера.

Курир

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о општој здравственој способности, уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, уверење да против пријављеног кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење о положеном државном
стручном испиту за радна медста под бр. 1, 2 и 3, доказ о радном искуству за
радна места под бр. 1, 2 и 3.
Напомена: Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене способности кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре
доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на oглас са потребном
документацијом подносе се начелнику Градске управе преко писарнице Града Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Н о в и Са д
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија);
потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL 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.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45

Шеф месне канцеларије Ђурђево
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године - друштвеног смера; положен посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара, положен стручни испит за рад
у органима државне управе, познавање рада на рачунару и најмање једна
година радног искуства у струци. Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима
(да је лице пунолетно, да је држављанин Републике Србије, да 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 да поседује општу здравствену способност), потребно је уз пријаву
на оглас доставити доказ о стручној спреми, положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе и посебном стручном испиту за матичара,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење о
некажњавању као и доказе о стеченом радном искуству у струци (фотокопија
радне књижице и потврда послодавца на којим пословима је остварен радни
стаж) и општој здравственој способности. Сва документа могу бити у облику
неоверених фотокопија, а изабрани кандидат биће у обавези да поднесе оригинална документа. Уверења о држављанству, некажњавању и општој здравственој способности не могу бити старија од 6 месеци. Ближа обавештења
могу се добити на број телефона: 021/831-035.

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
е-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

ОПШТИНСКА УПРАВА ТИТЕЛ

Стручни сарадник за односе са јавношћу

Начелник Општинске управе

УСЛОВИ: високо образовање у области друштвено - хуманистичких наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године и завршеним приправничким стажом, односно са најмање годину дана радног стажа у струци и
положеним државним стручним испитом или са најмање пет година радног
стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, са
стеченим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије) и са најмање четири године радног стажа у струци, положеним државним стручним испитом или са најмање пет година радног стажа
у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, а оспособљен је да обавља мање сложене послове са ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се примењују утврђене методе
рада, поступци или стручне технике. Запослени је одговоран за правилну
примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, а самосталност у раду ограничена је повременим надзором непосредног руководиоца и
његовим општим усмерењима и општим упутствима за решавање сложенијих
методолошких, процедуралних или техничких проблема, најмање једна година искуства, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START)
и пробни рад од шест месеци.

УСЛОВИ: високо образовање у образовно-научном пољу правних наука, на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од 4 године - дипломирани правник, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање пет година радног
искуства у струци. Лице које се пријављује на оглас поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе да испуњава
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима.
Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или
у овереној фотокопији: диплома о завршеном правном факултету, уверење
о положеном државном стручном испиту или уверење о положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству у струци, радна књижица, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених (издато на обрасцу сходно
Закону о матичним књигама, објављеном у „Сл. гласнику РС“, бр. 20/2009),
уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци), уверење
основног или вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница (издата након објављивања огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у држаном органу (издато након објављивања
огласа). Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити поштом или лично на наведену адресу, са назнаком: „Пријава за
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време 12 месеци

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.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Бранимир Шовљански,
самостални стручни сарадник II за опште правне послове - шеф Одсека, број
телефона: 021/4874-825.
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 одговарајућој стручној
спреми (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном државном
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21240 Тител, Главна 1
тел. 021/860-165

на мандатни период од 5 година

Пан ч е в о
ДОМ КУЛТУРЕ „3. ОКТОБАР“
26210 Ковачица, Маршала Тита 46

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова
предвиђених законом испуњава и следеће посебне услове: да има високу,
вишу или средњу школску спрему, најмање пет година искуства, организаторске способности, да је учествовао у аматерском културном раду пре именовања. Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: диплому или
фотокопију дипломе о завршеном образовању, потврду о радном искуству,
извод из матичне књиге држављана, уверење о некажњавању, молбу (кратка
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биографија), план и програм рада установе. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавештени.

П р о ку п љ е
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
“ВУК КАРАЏИЋ”

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8362-085

Директор

Технички секретар и телефониста дактилограф

26310 Алибунар, Железничка 2, тел. 013/641-547

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред законом прописаних услова испуњава и следеће услове: високо образовање из области
друштвено-хуманистичких наука и најмање пет година радног искуства на
истим или сличним пословима, у органима управе, од чега у култури најмање три године, да нема законских сметњи за његово именовање, да је
у свом раду показао организаторске и пословне способности, да поседује
способност тимског рада и да приложи програм рада и развоја Библиотеке.
Уз пријаву приложити: CV, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању (оверену у суду или општинској управи), оверену фотокопију
радне књижице, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија - не старије од шест месеци), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној
дужности (не старије од месец дана), програм рада и развоја Општинске библиотеке Алибунар. Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за избор директора. Управни одбор
Општинске библиотеке у Алибунару извршиће избор кандидата у року од
8 дана од дана завршетка конкурса и предлог доставити оснивачу, односно
СО Алибунар. Кандидати који испуњавају услове конкурса подносе пријаву
са наведеном документацијом по конкурсу, лично или поштом, у затвореној
коверти - препоручено, на адресу: Управни одбор - Општинска библиотека, Железничка 2, 26310 Алибунар, са назнаком: “За јавни конкурс за избор
директора”. У пријави на конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног од родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју
се кандидату достављају обавештења, број телефона, досадашње радно и
стручно искуство. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Неблаговремене, некомплетне и непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се
узимати у разматрање и биће одбачене закључком против кога се може изјавити жалба, али она не задржава извршење закључка. Додатне информације
могу се добити на број телефона: 013/641-547.

П о ж а р е в ац
ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши референт за административне послове за
председника Скупштине и Скупштину
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 1 година радног искуства у струци. Уз
пријаве на оглас доставити доказ да је лице држављанин Републике Србије
- уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију
личне карте (све странице), да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравстеној способности (лекарско
уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе истражне радње,
нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који
није правноснажно окончан, уверење да 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. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Једнакост на тржишту рада

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до повратка привремено одсутног
радника
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, да је лице пунолетно, да је држављанин
Републике Србије да има општу здравствену способност, да није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу и да није под истрагом.

С р е м с ка Мит р о в ица
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

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

Спремачица

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла, за рад у Градској управи за опште и заједничке
послове Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: основно образовање. Пријаве на оглас са доказима о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији (сведочанство о завршеној основној школи, уверење о држављанству не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о здравственој
способности - доставља изабрани кандидат), подносе се вршиоцу дужности начелника Градске управе за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

У ж ице
КЈП „ЗЛАТИБОР“

31315 Златибор, Прве партизанске болнице 7
тел. 031/841-368

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка запослене са боловања и
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског смера; положен стручни
испит овлашћеног књиговође; најмање 3 године радног искуства у струци. Уз
пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас - не отварати“.

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

Исправка конкурса објављена 02.04.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: послови планирања одбране и планирање заштите од елементарних непогода, поништава се у целости.
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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“
исправља се за радно место: сарадник на пословима одбране и
заштите од елементарних непогода, у делу УСЛОВИ и исправно треба да гласи: високо образовање на студијама II 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 1 годинa. У осталом делу конкурс за наведено радно
место остаје неизмењен.

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

Комунални инспектор

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да је пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није под
истрагом и кривично осуђиван. Посебни услови: VII степен стручне спреме,
завршен правни или други одговарајући факултет, положен стручни испит
за рад у органима државне управе; најмање три године радног искуства.
Посебна напомена: под завршеним факултетом подразумева се високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, односно не подразумевају се факултети са трогодишњим студијама. Уз пријаву на оглас као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеном VII 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 комуналног инспектора
- 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).

В ра њ е
УСЦ „КУЊАК“

17510 Владичин Хан, Николе Тесле 4

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Општи услови: држављанство РС, поседовање правне и пословне
способности, поседовање опште здравствене способности, да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом кривичног суда и да се против њега не
води кривични поступак. Посебни услови: да кандидат има високу, вишу
или средњу стручну спрему, најмање 5 година радног искуства, да поседује организаторске способности. Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности
на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома о стручној спреми,
исправе којима се доказује радно искуство (уговори о раду, решења, фотокопија радне књижице, као и други документи којима се на недвосмислен начин
доказује радно искуство кандидата), уверења (два) да кандидат није осуђиван пресудом кривичног суда и да се против њега не води кривични поступак, лекарско уверење о општој здравственој способности. Сва документа се
прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду.
Пријаве се подносе препорученом поштом на адресу: Установа спортски центар „Куњак“, Николе Тесле 4, 17510 Владичин Хан, са назнаком: „Пријава на
јавни конкурс за именовање директора - не отварај“. Пријаве се могу поднети и у просторијама установе, лично, сваког радног дана, од 07,00 до 14,00
часова. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложена сва тражена документа, у
оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

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

Оглас објављен 26.03.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: послови књиговодства за јавне службе, поништава се
у целости.

Трговина и услуге
“АКВАСАН” ДОО

24000 Суботица, Сомборски пут 53

Продавац

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, мађарски језик - средњи ниво,
пожељна возачка дозвола “Б” категорије, до 12 месеци радног искуства у
трговини. Јавити се лично на адресу: Сомборски пут 53, после 13,00 часова.

„ШТАМПА СИСТЕМ“ ДОО

11070 Нови Београд
Булевар Милутина Миланковића 19

Продавац у киоску
на одређено време
30 извршилаца

Унапредите
своје пословање
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно радно искуство у продаји.
Заинтересовани кандидати могу да дођу на разговор код послодавца у Булевар Милутина Миланковића 19, Нови Београд, сваког радног дана у 09,30
сати. Оглас је отворен до 31.05.2014. године.

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

Трговина и услуге/ Грађевинарство и индустрија

„МЕРКУР ОСИГУРАЊЕ“ АДО

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6
е-mail: dragana.kadic@merkur.rs

Агент продаје животног осигурања
на одређено време до 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, рад на рачунару; знање
енглеског језика на средњем нивоу. Радну биографију послати на е-mail:
dragana.kadic@merkur.rs или доћи на разговор у Коларчеву 7, Београд, сваког
радног дана, од 09,00 до 12,00 часова (понети радну биографију).

ХТП „ПЛАЖА“ ДОО

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

Кувар

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

DОО „АUTO - LIKACOMMERCE“
21000 Нови Сад, Вршачка 63
тел. 063/386-049
е-mail: reljiczarko@gmail.com

Инструктор вожње

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1, VI/1 или V степен стручне спреме, дипломирани инжењер
друмског саобраћаја, инжењер друмског саобраћаја или инструктор вожње;
возачка дозвола „Б, Ц, Д и Е“ категорије, пробни рад 1 месец.

АД „ХЛЕБ“

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

Диспечер

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, струке: туристички и угоститељски
техничар, економски техничар, матурант гимназије или продавац, потребно
знање рада на рачунару. Пријаве слати на горенаведену мејл адресу.

„ПАНТОВИЋ“ ДОО

31000 Ужице, Бањичка бб
тел. 031/560-457

Продаја на терену
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економија, финансије и осигурање,
теренски рад, обезбеђен превоз, обавезно возачка дозвола „Б“ категорије,
Wоrd, Еxcel и Интернет, пожељно енглески језик - средњи ниво. Кандидати
треба да се јаве на број телефона: 031/560-457, особа за контакт: Љиљана
Дидановић. Конкурс је отворен до 12.04.2014. године.

„БЕТРАТРАНС“ ДОО
ЗА ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКУ, ПРЕТОВАР И
СКЛАДИШТЕЊЕ
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел. 011/2100-353, 2109-679
e-mail: оffice@betra.cо.rs

Секретар

на одређено време
УСЛОВИ: средња стручна спрема/виша школска спрема, познавање рада
на рачунару. Заинтересовани кандидати могу биографије слати на e-mail:
оffice@betra.cо.rs или на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Све додатне информације могу се
добити на број телефона: 011/2100-353.

Бесплатна публикација о запошљавању

Грађевинарство и индустрија
ДОО „БАЛАШ“

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

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

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

ДОО „БАЛАШ“

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

Грађевински техничар
на одређено време
Место рада: Купузиште

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

ДОО „КОМАК - М“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-225
е-mail: info@komak-m.com

Технолог производње

на одређено време до 1 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машинске струке, производни смер;
знање рада на рачунару (Solid Works); програмирање ЦНЦ машине; пожељно
знање енглеског језика; пробни рад 1 месец; провера рада у Solid Works-у.
Уз CV приложити: диплому о стеченом образовању, евентуалну потврду о
радном искуству (предност) и сертификате о знању енглеског језика и рада
на рачунару. Рок за пријаву је 15 дана.

ПОНОВО ОГЛАШАВА
„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

Вођа одељења

на одређено време од 12 месеци
Опис посла: организује и управља људским и машинским капацитетима групе у циљу остварења њене намене и задатака у функцији остварења плана
производње у планском року и обиму, одговара на ефикасно улагање метеријалних и људских ресурса, са тежиштем на почетак смене (подели посао,
производну и пропратну документацију, алат, радна помагала), у току смене
(контролише квалитет рада и организује рад тако да буде минимум застоја),
на крају смене преконтролише рад, покупи раздељену документацију, алат,
предаје производњу - производе и са подређенима оцењује квалитет рада,
дужан је да преузме од надређеног план производње, упознаје подређене са
производном документацијом, контролише, преузима и одговоран је за преузети материјал, алат, алатке, машине и опрему, сугерише и на време јавља
у случају да дође до недостатка неког од материјала, прати производњу и
квалитет полупроизвода и готових производа, решава и обезбеђује побољшање неквалитетне производње и у том случају не наставља са радом док
се не изведе поправка, одговоран је за познавање и упуство о раду и начину рада са машинама и алатима који се користе у одељењу, води рачуна о
исправности машина и коришћењу капацитета и радног времена запослених.
УСЛОВИ: виша или средња школска спрема машинског смера (стругар, глодач), потребно претходно радно искуство минимум 3 године на пословима у
струци и на пословима руководиоца производње, добро знање рада на рачунару - основни пакет (Word, Excel, mail, Интернет), пожељно знање једног
страног језика (енглески/немачки), висок ниво одговорности према послу,
тачност, активна ангажованост, уредност и спремност за тимски рад, аналитичко и пословно размишљање, кооперативност, комуникативност, одлучност и самосталност у раду, добре организационе способности и спремност
на стално усавршавање.
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Заваривач

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца
Опис посла: самостално изводи заваривање на радном комаду и заваривање
подсклопова и склопова по радном налогу уз обавезу поштовања прописа
безбедности и здравља на раду, припрема алат и потрошни материјал потребан за рад, обавља послове заваривања, односно врши заваривање лимова,
носача, челичне конструкције, специфичних сложених елемената металне
конструкције и судова под притиском по техничко - технолошкој документацији, одабира елементе за заваривање, одабира уређај за заваривање
погодан за конкретни радни задатак, одабира врсту електроде за конкретно заваривање у зависности о материјалу који ће се заваривати, подешава
јачину струје при електролучком заваривању, обавља послове заваривања,
спаја под одређеним углом, подешава смесу кисеоника и ацетилена, чисти и
одмашћује елементе заваривања, одређује место вара, врши антикорозивну
заштиту вара и објекта заваривања.
УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, КВ или ПКВ заваривач, потребно претходно радно искуство минимум 3 године на заваривању са ЦО2, способност
за рад на висини (предност), пожељно поседовање сертификата (лиценце)
атеста за заваривање (не мора да буде важећег датума), тачност и прецизност у послу, уредност и преданост раду и спремност на стално усавршавање.
ОСТАЛО: Биографију и пропратно писмо послати на е-mail: info@tvbratstvo.rs
или на горенаведену адресу, до 30.04.2014. године. Биће контактирани само
кандидати који уђу у ужи избор.

Медицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ

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

Електротехничар аутоматике (рачунара)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена школа, смер електротехничар
аутоматике (рачунара) са курсом за познавање персоналних рачунара и обуком за сервисирање склопова - хардвера и софтвера, без обзира на радно
искуство. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Уз пријаву приложити: копију дипломе о завршеној
стручној спреми, сертификат о курсу за познавање персоналних рачунара
и обуци сервисирања склопова (хардвера и софтвера), копију извода из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (приложене копије се не
враћају). Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Молба“.

АПОТЕКА „НЕВЕН“

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 32а
тел. 034/813-695, 062/421-361

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

Возач у екипи хитне помоћи

на одређено време до повратка запосленог са боловања
Опис послова: управља санитетским возилом на терену, стара се о пацијенту и помаже при дијагностичким процедурама, извршава налоге лекара на
секундарном и терцијарном нивоу, стара се о исправности и хигијени возола,
обавља и друге транспорте и управља и другим возилима прама месту и
распореду рада и друге послове по налогу начелника Службе и у складу са
нормативним актима.
УСЛОВИ: завршена школа за КВ возача или средња школа IV степена, положен возачки испит за Б категорију. Приликом избора предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи. Уз
пријаву доставити: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи) и фотокопију возачке дозволе. Изабрани кандидат је
дужан да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на пословима са отежаним условима рада и
потврду надлежног органа да му није изречена казна забране управљања
моторним возилом. Пријаве слати на горенаведену адресу. Кандидати ће о
одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за
достављање пријава.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња
Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
тел. 023/811-022

Информатичар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висока стручна спрема из области
информационих технологија, радно искуство 1 година; опис послова је
утврђен Правилником о систематизацији послова Дома здравља Српска
Црња; кратка биографија, диплома о завршеном факултету - оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

Возач хитне медицинске помоћи

на одређено време до 3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са положеним возачким испитом „Б“
категорије; опис послова је утврђен Правилником о систематизацији послова
Дома здравља Српска Црња; кратка биографија, диплома о завршеној школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
возачка дозвола Б категорије - оверена фотокопија.
OСТАЛО: Пријаве слати на адресу Дома здравља, са назнаком: „За оглас“
или донети лично у просторије Дома здравља, на другом спрату. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘.

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет,
положен стручни испит. За више информација и ради договора позвати лице
за контакт: Милојка Јевђића, на горенаведене бројеве телефона. Оглас је
отворен до попуне радног места.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

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

Лабораторијски техничар

за рад у Служби за лабораторијску делатност Дома здравља
Параћин
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи, смер
лабораторијски техничар, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, лекарско уверење (подноси кандидат који
буде изабран на конкурс). Докази о испуњености услова за заснивање радног
односа за наведено радно место 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.
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
“АLTIORA PHARMA”

11080 Земун, Алтина, Угриновачки пут 16н
тел. 063/8747-087
e-mail: аltiorapharma@gmail.com

Дипломирани фармацеут

на одређено време до 12 месеци, са пробним радом од 3
месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у траженом занимању, поседовање
лиценце, знање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
у року од 15 дана од дана објављивања, Љиљани Радић, на број телефона:
063/8747-087.

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

13. Спремачица

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

за рад у Општој болници Пожаревац, као замена
привремено одсутне запослене због породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, до повратка на рад

Медицинска сестра - техничар на oдсеку/
одељењу

за рад у Општој болници Пожаревац, као замена
привремено одсутне запослене због породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, до повратка на рад

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема медицинског смера, положен стручни испит, радно искуство од најмање 1 године. Уз пријаву
са биографијом кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, доказ о траженом искуству и фотокопију личне карте. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: “За оглас за пријем у
радни однос” или лично предати у правну службу болнице, на истој адреси.

5. Медицински техничар - сестра

УСЛОВИ: Општи услови за сва радна места: уз пријаву у којој је потребно
навести за које радно место се кандидат пријављује, доставити поред доказа
наведених у условима за то радно место и: кратку биографију са адресом и
контакт телефоном, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце за радна места под бр. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12. Услови за радно место под бр. 1: поред општих
услова предвиђених законом и завршен медицински факултет (VII степен)
и положен стручни испит, што се доказује овереном фотокопијом дипломе
о завршеном медицинском факултету и овереном фотокопијом уверења о
положеном стручном испиту које треба приложити. Услови за радно место
под бр. 2: поред општих услова предвиђених законом и завршена виша/
струковна медицинска школа, смер виши физиотерапеут/струковни физиотерапеут (VI степен) и положен стручни испит, што се доказује овереном фотокопијом дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској школи, смер
виши/струковни физиотерапеут и овереном фотокопијом уверења о положеном стручном испиту које треба приложити. Услови за радно место под бр.
3: поред општих услова предвиђених законом и завршена виша/струковна
медицинска школа, смер виши радиолог/струковни радиолог (VI степен) и
положен стручни испит, што се доказује овереном фотокопијом дипломе о
завршеној вишој/струковној медицинској школи, смер виши/струковни радиолог и овереном фотокопијом уверења о положеном стручном испиту које
треба приложити. Услови за радна места под бр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12: поред
општих услова предвиђених законом и завршена средња медицинска школа
- општи смер (IV степен) и положен стручни испит, што се доказују овереном фотокопијом дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен - општи смер) и овереном фотокопијом уверења о положеном стручном
испиту које треба приложити. Услови за радна места под бр. 10 и 14: поред
општих услова предвиђених законом и завршена основна школа (НК радник)
и санитарна исправност, што се доказује овереном фотокопијом дипломе о
завршеној основној школи и санитарном књижицом које треба приложити.
Услови за радно место под бр. 13: поред општих услова предвиђених законом
и завршена основна школа (НК радник), што се доказује овереном фотокопијом дипломе о завршеној основној школи коју треба приложити. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу Болнице.

6. Медицински техничар - сестра

14240 Љиг, Пут Алимпија Васиљевића бб
тел. 014/3445-004

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

ОПШТА БОЛНИЦА

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135
тел. 012/550-111

1. Лекар опште медицине

за рад у Општој болници Пожаревац - Пријемно-ургентна
служба, на одређено време до 30.06.2014. године

2. Виши физиотерапеут

за рад у Општој болници Пожаревац - Служба физикалне
медицине и рехабилитације, на одређено време до
30.06.2014. године

3. Виши Рo техничар

за рад у Општој болници Пожаревац - Служба радиологије,
на одређено време до 30.06.2014. године

4. Медицински техничар - сестра

за рад у Општој болници Пожаревац - Служба продужене
неге, на одређено време до 30.06.2014. године
за рад у Општој болници Пожаревац - Служба ортопедије
са трауматологијом, на одређено време до 30.06.2014.
године
за рад у Општој болници Пожаревац - Пријемно-ургентна
служба, на одређено време до 30.06.2014. године
2 извршиоца

7. Медицински техничар - сестра

за рад у Општој болници Пожаревац - Служба гинекологије,
на одређено време до 30.06.2014. године

8. Медицински техничар - сестра

за рад у Општој болници Пожаревац - Одсек онкологије
при интерном одељењу, на одређено време до 30.06.2014.
године

9. Анестетичар

за рад у Општој болници Пожаревац - Служба анестезије са
реанимацијом, на одређено време до 30.06.2014. године

10. Сервирка

за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време од
три месеца
2 извршиоца

11. Медицински техничар - сестра

за рад у Општој болници Пожаревац - Служба неурологије,
замена привремено одсутне запослене због породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, до повратка на рад

12. Медицински техничар - сестра

за рад у Општој болници Пожаревац - Пријемно-ургентна
служба, као замена привремено одсутне запослене због
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до
повратка на рад

Бесплатна публикација о запошљавању

14. Сервирка

ДОМ ЗДРАВЉА

Доктор медицине

за рад у ОЈ амбуланта Белановица
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа и
положен стручни испит.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе следећа документа: молбу за
пријем са назначеним радним местом за које се конкурише, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, односно школи, оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту и биографију. Пријаве са потребном
документацијом и назначеним радним местом за које се конкурише подносе
се на горенаведену адресу. На основу члана 36 Закона о раду пробни рад
траје три месеца.

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.
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11000 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине

ради замене привремено одсутних радника
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за доктора медицине, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), пожељно радно искуство у струци.

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за доктора медицине, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), пожељно радно искуство у струци.

Виша медицинска сестра

ради замене привремено одсутних радника
УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија - виша
медицинска школа - VI степен стручне спреме, положен стручни испит за
вишу медицинску сестру, лиценца, познавање рада на рачунару (основни
пакет МS Оffice и Windows окружење), пожељно радно искуство у струци.

Виша медицинска сестра
УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија - виша
медицинска школа - VI степен стручне спреме, положен стручни испит за
вишу медицинску сестру, лиценца, познавање рада на рачунару (основни
пакет МS Оffice и Windows окружење), пожељно радно искуство у струци.

Медицинска сестра - техничар

жевност, учитељски факултет или друга висока школа; VI степен стручне
спреме, виша педагошка школа; познавање рада на рачунару. Кандидат уз
пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/806-314

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на
одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине са положеним стручним испитом, општи услови у складу са Законом о раду.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на
одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња медицинска сестра - техничар општег смера са положеним стручним испитом, општи услови
у складу са Законом о раду.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење, биографију са адресом
и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

ради замене привремено одсутног радника

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме,
положен стручни испит за медицинске сестре, лиценца, познавање рада на
рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), пожељно радно
искуство у струци.

Оглас објављен 19.03.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: доктор опште медицине - 3 извршиоца.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме,
положен стручни испит за медицинске сестре, лиценца, познавање рада на
рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), пожељно искуство
у струци.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице и фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу Дома здравља или архиви, III спрат, соба бр. 15. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завршетку огласа предата документа
се неће враћати кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац, Војводе Милана 37
тел. 032/711-670

Лекар - специјалиста офталмологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лекар - специјалиста офталмологије,
без обзира на радно искуство, положен специјалистички испит из офталмологије и лиценца за рад. Конкурс је отворен до 01.05.2014. године. Заинтересовани кандидати пријаве достављају поштом на адресу Болнице.

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

Библиотерапеут

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филозофски факултет - књи-
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ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН

36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-129

Дипломирани фармацеут

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII степен стручне спреме, положен
стручни испит. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету, оверену
фоткопију потврде о положеном стручном испиту, потврду - уверење Националне службе за запошљавање, извод из матичне књиге рођених и радну
биографију. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за
пријем у радни однос“ или лично доставити у писарницу Дома здравља Тутин.

ОПТИКА „ФОКУС - ЛЕНС“

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“
21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 6
тел. 021/780-094

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока школска спрема здравствене струке: завршен медицински,
фармацеутски или стоматолошки факултет и положен стручни испит или
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правни и економски факултет са завршеном едукацијом из области здравствене заштите; најмање 5 година радног стажа у области здравствене
заштите; да не постоје законске сметње за његово именовање, да кандидат
поседује организаторске способности и да познаје проблематику здравства.
Уз пријаву са биографским подацима кандидат треба да приложи: фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, потврду да није осуђиван,
односно да се не води кривични поступак против, доказе о својим стручним
и организаторским способностима, да понуди програм рада и развоја Дома
здравља за мандатни период од 4 године. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за пријављивање је 15 дана. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 021/781-771 - код секретара Дома здравља.

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

Доктор медицине

на пословима клиничког лекара у ОЈ за збрињавање хитних
стања
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце. Пробни рад од 3 месеца. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама, писарници болнице или поштом, на адресу: Општа
болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра - техничар

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

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.

ДОМ ЗДРАВЉА

14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-165

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

Медицинска сестра - техничар општег смера
за потребе Одсека коронарне јединице у Служби за
унутрашње болести, на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене са неплаћеног одсуства

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

Виша медицинска сестра - техничар општег
смера

за потребе Одељења операционог блока са стерилизацијом,
на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са боловања
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена медицинска школа, положен
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове _______________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Доктор медицине за послове лекара опште
медицине на терену

у Служби за хитну медицинску помоћ, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. Критеријуми за рангирање кандидата: просечна оцена
x 2 (максимално 20 бодова), доказ - оверена фотокопија дипломе медицинског факултета. Радни стаж на пословима лекара у служби хитне медицинске
помоћи) - 6 бодова по години стажа (пропорционално 0,5 бодова по навршеном месецу), радни стаж на пословима лекара у другим службама - 1, 2
бода по години стажа (пропорционално 0,1 бод по навршеном месецу), доказ
- фотокопија уговора о раду и фотокопија радне књижице. Дужина чекања
на посао - 1, 2 бода по години (пропорционално 0,1 бод за навршени месец),
доказ - извод из Националне службе за запошљавање. Тест провере знања
- максимално 15 бодова (15 питања - сваки тачан одговор 1 бод). Заинтересовани кандидати подносе следећа документа, у оригиналу или оверене копије
(не старије од 6 месеци): пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, диплому, фотокопију уговора о раду и фотокопију радне
књижице, извод из Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата), уверење о држављанству РС, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а). Приликом заснивања радног односа кандидат је
дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за заснивање радног односа, као и лиценцу или решење о упису у именик
Лекарске коморе Србије.

Медицинска сестра-техничар за послове
медицинске сестре-техничара на терену

на период од четири године

Директор

у Служби за хитну медицинску помоћ, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факултет и најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите или завршен правни или економски факултет и завршена едукација из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здравствене
заштите; да је кандидат држављанин Републике Србије; да се против кандидата не води кривични поступак; да није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за обављање послова директора. Уз пријаву поднети
доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овереној копији (диплома
завршеног факултета, лиценца и уверење о положеном стручном испиту),
као и програм рада за мандатни период. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општи смер и положен стручни испит. Критеријуми за рангирање кандидата: просечна оцена (збир просека за све 4 године школовања) - максимално
20 бодова, доказ - оверене фотокопије сведочанстава средње медицинске
школе - општи смер, радно искуство (радни стаж на пословима медицинског техничара у здравственој установи) - 6 бодова по години стажа (пропорционално 0,5 бодова по навршеном месецу), доказ - фотокопија радне
књижице. Дужина чекања на посао - 1, 2 бода по години (пропорционално
0,1 бодов за навршени месец), доказ - извод из Националне службе за запошљавање. Тест провере знања - максимално 15 бодова (15 питања). Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или оверене
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копије (не старије од 6 месеци): пријаву на оглас са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном; диплому; сведочанства (све четири године);
фотокопију радне књижице; извод из Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; уверење о положеном стручном испиту; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло
до промене презимена кандидата); уверење о држављанству РС; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда); уверење да
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за заснивање радног односа, као и лиценцу или решење о упису
у именик Коморе сестара и техничара Србије.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани ради спровођења теста провере знања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или
поштом (са повратницом), на горенаведену адресу Завода. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на сајту
Министарства здравља РС и сајту Завода.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине - специјалиста педијатрије
или доктор медицине

у Одељењу за здравствену заштиту деце школског узраста
Службе за здравствену заштиту деце Дома здравља
Крушевац
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене
Опис послова: обавља прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту
лечења деце, указује хитну помоћ, прописује лекове и друга медицинска
средства и помагала, упућује на специјалистичко - консултативне прегледе
или другу здравствену установу, даје налаз и мишљење, врши и друге послове у својству изабраног лекара.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет и положен
специјалистички испит из педијатрије, VII/2 степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору
или завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.
При избору кандидата предност ће имати доктор специјалиста педијатрије.

Доктор медицине - специјалиста гинекологије и
акушерства
у Служби за здравствену заштиту жена Дома здравља
Крушевац, на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене

Опис послова: ради у саветовалишту за планирање породице, саветовалишту
за стерилитет, саветовалишту за труднице, саветовалишту за рано откривања малигних обољења, саветовалишту за младе и остале послове изабраног лекара гинеколога.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење
о упису у Комору.

Доктор медицине

у амбуланти Бела Вода, Служба за здравствену заштиту
одраслих становника Дома здравља Крушевац, на одређено
време ради замене привремено одсутне запослене
Опис послова: обавља прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту
лечења, указује хитну помоћ, прописује лекове и друга медицинска средства и помагала, упућује на специјалистичке прегледе или другу здравствену
установу и даје налаз и мишљење о здравственом стању пацијента.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1
степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у Комору.

стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или
решење о упису у Комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место
се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, изјаву
да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води
кривични поступак, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију, оверену фотокопију
решења о упису у комору медицинских сестара и техничара или оверену
фотокопију лиценце за рад. За радно место доктора специјалисте педијатрије
и радно место доктора специјалисте гинекологије и акушерства, поред горенаведених докумената, кандидати достављају и оверено уверење о положеном специјалистичком испиту. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не
води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном року, са њиме се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста гинекологије и
акушерства
Опис послова: врши прегледе, обраде и лечење болесника у оквиру своје
специјалности, обавља консултативне прегледе и упућује пацијенте на друге
консултативне прегледе у циљу пружања комплетније здравствене заштите,
одговоран је за вођење прописане здравствене документације, евиденције
и извештаја, анализира здравствено стање болесника лечених у примарној
здравственој заштити и израђује предлоге мера здравствене заштите, учествује у остваривању програма мера здравствене заштите, бави се здравствено-васпитним радом, ради на унапређивању дијагностичких, терапеутских и
превентивних поступака, даје стручно мишљење на захтев код одређених
болести и повреда, врши саветовалишни рад, врши стручну обуку стажера,
бави се истраживачким радом, врши прегледе у циљу примене контрацепције и лечења стерилитета, врши систематске гинеколошке прегледе, циљане прегледе за откривање малигнитета грлића и дојке, врши периодичне
прегледе жена на радним местима са посебним условима рада у циљу превенције и раног откривања гинеколошких оболења и поремећаја, обавља
прегледе ради упућивања на лекарску комисију, пружа стручну помоћ при
порођају у стану, обаља лекарске прегледе шест недеља после порођаја,
обавља и друге послове по налогу начелника службе, коме је одговоран за
свој рад.
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, познавање рада на рачунару (основи
пакет MS Office и Windows окружење), пожељно је да кандидат има курс из
цитологије, колпоскопије и курс из ултразвучне дијагностике, потребно радно искуство. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о стеченом
стручном називу специјалисте, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценцу издату од надлежне коморе (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу), документацију која доказује да кандидат има наведене курсеве, уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд),
извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који
се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. 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 способности за рад
на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд (Раковица). Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или
лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

Виши рендген техничар

Медицинска сестра - техничар за послове
медицинске сестре за цитологију

Опис послова: врши стручне и административне послове у вези са специјалном рендгенографијом органа, интравенском холецистографијом, интравенском пијелографијом, води рачуна о апаратима са којима ради, требује филмове и остали материјал, ради све послове Ро техничара са средњом стручном
спремом, бави се здравствено-васпитним радом, ради и друге послове по
налогу начелника службе, коме је одговоран за свој рад.

Опис послова: бојење и припрема препарата за папа тест и послове тимске
сестре и обавља све друге послове из домена своје струке.

УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек за Ро техничар, VI/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, потребно радно искуство. Кандидати
су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној вишој
медицинској школи, одсек за Ро техничара, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

у Служби за здравствену заштиту жена Дома здравља,
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: средња медицинска школа - IV степен
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фотокопију дозволе за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је
кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу), уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење издаје
суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 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 способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома
здравља Раковица, Краљице Јелене 22, у Београду (Раковица). Пријаве слати
поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене
22, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља
Раковица.

Медицинска сестра - акушерског смера
Опис послова: врши прихват пацијената и припрему медицинске документације, води дневне и текуће евиденције о раду и прописану медицинску
документацију, припрема материјал и врши стерилизацију, врши бојење
препарата по методи ПА, врши преглед ВС на степен чистоће, узимање и
припремање материјала за бактериолошке и цитолошке препарате, бави се
здравствено-васпитним радом, аисистира лекару код прегледа и интервенције, локлна апликација лека, давање ињекција, туширање ерозије, катетеризација мокраћне бешике, пријава хроничних обољења, стара се о хигијени
просторија, обавља и друге послове по налогу начелника и главне сестре
службе којима одговара за свој рад.
УСЛОВИ: средња медицинска школа акушерског смера, IV степен стручне
спреме, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основи пакет
MS Office и Windows окружење), потребно радно искуство. Кандидати су
обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи акушерског смера, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценцу издату од надлежне
коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу), уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе
за запошљавање), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 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 способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице, у
приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, у Београду (Раковица). Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд,
Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу
Дома здравља Раковица.

Пољопривреда и ветерина
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/355-72-55, 355-41-32

Истраживач ветеринар
2 извршиоца

Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у комуналној хигијени, организација и координација
извођења програмских активности у складу са уговорним обавезама (евиденција, фактурисање, наплата, остваривање добрих односа са корисницима
услуга, учествовање у продужењу уговора и сл.), израда програма из области
контроле сузбијања вектора преносилаца заразних болести, учествује у
пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима, припремање програма, пројеката и оперативних планова из домена програмских
активности и учествовање у уговарању програмских активности, истраживања у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова контрола квалитета услуга (анализом документације, на основу
контаката са корисницима услуга и непосредно на терену), учествовање у
уговарању продаје услуга и производа.
УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине - VII/1 степен стручне
спреме. Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова
конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прилозима достављају се на адресу Завода за биоциде и медицинску
екологију, поштом или лично на писарници Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или
општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре - техничара, након положеног стручног испита. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе
о положеном стручном иситу, оверену фотокопију радне књижице. Пријаве
се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре-техничара на неодређено
време - 3 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Први утисак
је најважнијибудите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат
09.04.2014. | Број 564 |
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Наука и образовање

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

Бе о г ра д

грама рада директора школе, остала документа за која кандидат сматра да
су од утицаја на доношење одлуке о избору. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Приликом доношења одлуке о избору, Школски одбор
ће вредновати и резултате и достигнућа кандидата у области васпитања и
образовања и унапређења рада школе у последњих 5 година. Пријаве се подносе на наведену адресу препорученом поштом или лично секретару школе,
у времену од 09,00 до 15,00 сати, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана
од дана објављивања.

ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“
11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3076-421, 3076-402

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника основне
школе за рад са децом оштећеног слуха, за педагога и психолога; положен
стручни испит, односно дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност; 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, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (не старије од шест месеци); уверење о држављанству РС;
потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се у складу са законом, пре закључења
уговора о раду (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс подносе
се у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора школе - не отварати“. Сва потребна обавештења о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на број телефона: 011/3076-402.

ОШ „КНЕГИЊА МИЛИЦА“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78
тел. 011/615-80-31

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, да кандидат
испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 Закона за наставника те врсте школе,
за педагога или психолога, поседовање дозволе за рад, обука и положен
испит за директора школе, најмање 5 година радног стажа у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, знање језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност. Уз пријаву приложити: оверен препис или фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци за наставника,
педагога или психолога, потврду о радном искуству - доказ да кандидат има
најмање 5 година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци), уверење надлежног суда да није под истрагом,
биографске податке са кратким прегледом радног искуства и предлогом про-
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ПОЛИТЕХНИКА
ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/267-56-63

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: одговарауће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника средње стручне школе за подручје рада машинство и обрада метала, електротехника и машинство и обрада метала и геологија, рударство и металургија, педагога и психолога, да кандидат има дозволу за рад
(лиценцу), обуку и положен испит за директора установе, најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад, да кандидат није осуђиван прав-
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Наука и образовање
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз
пријаву приложити: 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 уверења о положеном стручном испиту,
потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ “ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

11000 Београд, Гаврила Принципа 42
тел. 011/7614-735, 7610-066

Наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова морају да имају и одговарајуће
високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и став 3 ЗОСОВ-а,
тј. да поседују одговарајућу стручну спрему у складу са Правилником 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 децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; одговарајуће образовање; да знају српски језик. Лекарско уверење се доставља
након доношења одлуке о избору кандидата. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства РС (уверење о држављанству), оверен препис (фотокопију) дипломе - сведочанства о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених или венчаних. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

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

Оглас објављен 02.04.2014. године у публикацији “Послови”,
допуњује се у делу који се односи на рок за подношење пријаве на конкурс, и треба да стоји: Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања (пријем пријава по овом огласу траје до
17.04.2014.).

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

11000 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка стално запослене са
породиљског одсуства, са 60% радног времена
УСЛОВИ: диплома о завршеном VII степену стручне спреме (оверена фотокопија) и уверење о држављанству.

Спремачица

на одређено време до повратка стално запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: сведочанство о завршеној основној школи и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве достављати на адресу школе.

ОШ “МАЈКА ЈУГОВИЋА”

11080 Земун, Градски парк 9, тел. 011/3076-301

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН ХРИСТИЋ”

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.

Директор

на одређено време ради замене директора школе у првом
мандату

11400 Младеновац, Краља Петра I 175
тел. 011/8244-191, 8230-358
на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања. Изузетно за директора може
бити изабрано лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника ове врсте
школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона, дозвола за
рад, обука и положен испит за директора установе и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и уценицима, 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 дивања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати на конкурс достављају: пријаву на конкурс са радном
биографијом, оригинал или оверену копију дипломе, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству, оригинал или оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања, оквирни план рада за време
мандата (уколико га не достави, исти се обавезно излаже на посебној седници наставничког већа). Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве слати на адресу
школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Професор математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.
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
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство РС; 5) да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач. 1
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, из тачке 2 пре закључења уговора о
раду, док доказ 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.

Сајмови
запошљавања
09.04.2014. | Број 564 |
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РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Ђушина 7

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64
став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008,
44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву се подноси: биографија, оверена фотокопија дипломе о докторату, списак радова и радови. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

Ванредни професор за ужу научну област
Фундаментална и примењена минералогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64
став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008,
44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву се подноси: биографија, оверена фотокопија дипломе о докторату, списак радова и радови. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

Доцент за ужу научну област Неохеленистика,
предмет: Увод у неохеленистику
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Англистика,
предмет: Транслатологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког факултета Универзитета
у Београду.

Асистент за ужу научну област Арабистика,
предмет: Арапски језик и књижевност
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су чланом
72 Закона о високом образовању и чланом 113 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област
Италијанистика, предмет: Италијански језик
на одређено време од 3 године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Виши лектор за ужу научну област
Украјинистика, предмет: Украјински језик

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа:

Виши лектор за ужу научну област Русистика,
предмет: Руски језик

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну област Електроника
УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012 и 89/2013) и Статутом Електротехничког Факултета, Критеријумима
за стицање звања наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за
стицање звања наставника и сарадника на Електротехничком факултету у
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Молбе са потребним документима (биографија са списком објављених радова, копија дипломе, односно уверење које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања,
архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

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

Доцент за ужу научну област Менаџмент
људских ресурса
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, научни, односно стручни радови
објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и
саме радове. Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета,
Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми, на CD-у.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3, тел. 011/2638-666

Редовни професор за ужу научну област
Хунгарологија, предмет: Мађарско-српске
књижевне и културне везе 19. и 20. века
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 107 Статута Филолошког факултета Универзитета
у Београду.
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на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одговарајући
факултет; општи успех на основним студијама најмање осам; смисао за
наставни рад; објављени стручни, односно научни радови и радно искуство у
настави. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о високом образовању
и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област Англистика,
предмет: Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Неохеленистика,
предмет: Савремени грчки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одговарајући
факулет; општи успех на основним студијама најмање осам; смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о високом образовању и
чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију
дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на наведену
адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Сарадник у настави, област Медицина, ужа
научна област Здравствена нега

на одређено време, са непуним радним временом до 1/3 допунски рад
10 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен, дефектолошки, педагошки, факултет здравствених наука са претходно завршеном високом здравственом школом струковних студија - струковна медицинска сестра или завршене специјалистичке струковне
студије - специјалиста струковна медицинска сестра.

Сарадник у настави, област Друштвено хуманистичке науке, ужа научна област Спорт и
физичка култура
на одређено време, са непуним радним временом до 1/3 допунски рад

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VII степен, факултет за спорт и физичку културу.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног времена на одређено време - допунски рад, потребно је да приложе и сагласност своје матичне радне
организације у којој се налазе у сталном радном односу. Пријаве на конкурс
са биографијом, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а, тел. 011/2455-953

Наставник корепетитор

на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутног
запосленог (предвиђено полагање аудиције)

Наставник упоредног клавира

на одређено време, замена наставника на боловању
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, остали услови прописани
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс, са биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе
следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Поред наведеног кандидати достављају: доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издато
од одговарајуће високошколске установе (наставник и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, па је потребно да достави уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно положеном испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се шаљу
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. У поступку одлучивања о избору
наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученцима (коју врши
надлежна служба за послове запошљавања). Лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“
Умка, Београд, Милије Станојловића 30
тел/факс: 011/8026-856, 011/8026-066

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове прописане чл. 59, чл. 8 став 2,
чл. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра
2005. године; дозвола за рад - положен стручни испит за лиценцу за наставника, педагога или психолога, обука и положен испит за директора установе (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке,
програм испита, начин и поступак полагања испита за директора од стране
Министарства просвете, изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора после доношења подзаконског акта), 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 осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита и давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
мађународним парвом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ
прибавља школа по службеној дужности), држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези
да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли

Бесплатна публикација о запошљавању

на српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биографске
податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду о
раду у области образовања (најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања); уверење о држављанству (оригинал или
оверен препис - не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење суда да није под
истрагом, нити да је против њега подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, прибавља школа по службеној дужности. Кандидати могу да
изложе оквирни план рада за време мандата на заједничкој седници Наставничког и Педагошког већа. Пријаве са потребном документацијом достављају
се на горенаведену адресу, лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за
директора школе“, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
011/8026-856.

ЦЕНТАР СТРАНИХ ЈЕЗИКА „НЕВЕН“
11080 Земун, Мозерова 24а
тел. 060/3169-876
e-mail: info@centarjezikaneven.com

Професор немачког језика
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани филолог, смер немачки језик, несвршени студенти
германистике. Најбитнији предуслов је да кандидат воли да подучава и да
себе у будућности види у том послу. Нудимо динамичан посао, позитивну
атмосферу и подршку искуснијих колега. Постоји могућност како сталног тако
и хонорарног посла. Заинтересовани кандидати могу биографије слати на
e-mail: info@centarjezikaneven.com или на број телефона: 060/3169-876, контакт особа: Мариа Радосављевић. Рок за пријаву је 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
11080 Земун, Аласка 17
тел. 011/2197-722

Професор разредне наставе у боравку

на одређено време до повратка стално запослених радница
са породиљског боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор разредне наставе. Потребна документација: пропратно писмо, биографија, диплома о одговарајућем
образовању (оверена копија, не старија од 6 месеци), уверење надлежног
суда да кандидат није кажњаван, нити под истрагом (оригинал, не старији
од 6 месеци); уверење о држављанству РС (оверена копија, не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (копија); извод из матичне књиге
венчаних, ако у изводу из матичне књиге рођених није наведена промена
презимена (копија).
Потребна документа слати у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну, односно уметничку област
Архитектонске конструкције, материјали и
физика зграда

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну,
односно уметничку област Урбанизам и
просторно планирање

на Департману за урбанизам, на одређено време од пет
година, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/2010, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12 - пречишћен текст)
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и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена
копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација), доставити на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну, односно уметничку област
Архитектонске конструкције, материјали и
физика зграда

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од пет година

Сарадник у звање асистента за ужу научну,
односно уметничку област Урбанизам и
просторно планирање

на Департману за урбанизам, на одређено време од три
године
3 извршиоца

Сарадник у звање асистента за ужу научну,
односно уметничку област Архитектонско
пројектовање и савремена архитектура

на Департману за архитектуру, на одређено време од три
године
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/2010, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12 - пречишћен текст)
и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена
копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација) доставити на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

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

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу уметничку област Керамика,
предмети: Керамички дизајн 1, 2 и 3 и
Керамички дизајн
Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Примењено вајарство, предмети:
Примењено вајарство 1 и 2, Примењено
вајарство, Моделовање основе и Моделовање
(сходно спецификацији предмета) на Одсеку
примењено вајарство
на период од пет година
2 извршиоца

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Цртање и сликање, предмети: Цртање А,
Б и В и Сликање А, Б и В
на период од пет година
2 извршиоца

графика 1 и 2 и Просторна графика, на Одсеку
примењена графика
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Текстил, предмети: Обликовање тканог
текстила 1 и 2 и Обликовање тканог текстила,
на Одсеку дизајн текстила
на период од пет година

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

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 Статутом Хемијског
факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком
и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

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

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Графика и књига, предмет: Графика
књиге, на Одсеку примењена графика

Асистент за ужу научну област Међународни
економски односи - међународне финансије,
економски односи Србије са иностранством и
спољнотрговинско пословање

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Графички дизајн, предмети: Просторна

УСЛОВИ: статус студента докторских студија или стечен академски назив
магистра наука из области за коју се бира и прихваћена тема докторске
дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге

на период од пет година
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услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Правилника о ближим условима за
избор сарадника и Критеријумима за стицање звања наставника и сарадника на Економском факултету у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова достављају се на наведену адресу Факултета, соба бр.
139, у року од 15 дана од дана објављивања.

МАШИНСКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ДАКИЋ“
11090 Београд, Мишка Крањца 17
тел. 011/3581-200

Директор
УСЛОВИ: На основу чл. 57 став 1 тачка 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 33
Статута, Школски одбор Машинске школе „Радоје Дакић“, расписује конкурс
за избор директора школе. За избор 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 струковне студије, у складу са Законом о високом
образовању, 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 Машинске
школе „Радоје Дакић“, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад
(лиценце), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, поседовање државаљанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривчно 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 склдау са
законом, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; директор се бира на
период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), оверен препис
(фотокопију дипломе о стеченом образовању), оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на број телефона: 011/3581-200.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

11000 Београд, Радослава Грујића 2
Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник групе предмета електро
струке - 2 извршиоца. У осталом делу оглас је непромењен.

Чач ак
ОШ „МАЈОР ИЛИЋ“

32258 Кушићи
тел. 063/657-582
e-mail: оsmajorilic@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; да су кандидати стекли одговарајуће високо образовање за наставника, педагога или
психолога основне школе, 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 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да нису осуђивани 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 или злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство

Бесплатна публикација о запошљавању

Републике Србије; да имају лиценцу наставника, педагога или психолога; да
су обучени и да су положили испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију
дипломе/уверења о стеченом високом образовању за наставника основне
школе, педагога и психолога (или оригинал), уверење о држављанству Републике Србије или извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија), прописану и оверену потврду установе о најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, радну биографију, оквирни план рада за време мандата, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно валидан
доказ о положеном испиту за лиценцу наставника, педагога или психолога и
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
тражиће се накнадно, пре закључивања уговора о раду, односно уговора о
међусобном регулисању права, обавеза и одговорности, најкасније до дана
достављања одлуке са документацијом о изабраном кандидату на сагласност.
Доказ о неосуђиваности и да у складу са законом није утврђено дискриминаторно понашање - прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у законом прописаном року. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Благовременом пријавом на конкурс сматра
се пријава која је непосредно предата школи, пре истека рока утврђеног у
конкурсу или је пре истека тог рока предата у пошти у облику препоручене
пошиљке. Пријаве на конкурс са доказима које кандидати треба да поднесу могу се доставити преко поште на наведену адресу или лично предати у
секретаријат школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Јован Драгићевић, бројеви телефона:
063/657-582 или 062/8830-300. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Ја г о д ина
ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“
35263 Белушић

Професор музичке културе
за 75% радног времена

Професор математике
за 50% радног времена

Професор руског језика
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет одговарајућег смера,
извод из матичне књиге рођених, уверење о пребивалишту, да је кандидат
држављанин Републике Србије, да није осуђиван и да се против њега не води
истрага, да има здравствену способност за рад са ученицима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

К икин д а
ОШ “МИЛИВОЈ ОМОРАЦ”

23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209
е-mail: оsidjos@open.telekom.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: лице са стеченим високим образовањем у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), за наставника у основној школи, за педагога
и психолога; држављанство Републике Србије; најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; познавање српског језика као језика на ком се изводи настава; положен стручни испит за наставника, васпитача или стручног
сарадника; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
и неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат је дужан да пријаву на конкурс
својеручно потпише и уз њу поднесе: оверен препис дипломе/уверења о стеченом високом образовању за наставника или стручног сарадника основне
школе, оверен препис дозволе за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора), оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
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Наука и образовање
рајућег образовања (потврда са описом послова које је кандидат обављао у
установама образовања и васпитања), доказ о познавању српског језика као
језика на ком се изводи настава (диплома или уверење о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на српском језику или положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), радну
и животну биографију - својеручно потписане, оквирни план рада за време
мандата - својеручно потписан, доказе о поседовању организационих способности (факултативно) и оверену фотокопију дозволе за рад (положеног
стручног испита или испита за лиценцу наставника или стручног сарадника).
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима издаје надлежна служба медицине рада и тражиће се
од изабраног кандидата, а уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - школа ће
тражити по службеној дужности од надлежне полицијске управе.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе у затвореној коверти, на адресу школе, непосредно или поштом - препоручено. На коверти са документацијом потребно је
ставити назнаку: “За конкурс”. Документација се прилаже у овереним фотокопијама и не враћа се по окончању конкурса. Неблаговремене, неуредне и
непотпуне пријаве неће се разматрати. За све информације о конкурсу лице
за контакт је секретар школе, број телефона: 0230/65-209.

ОШ “СЛАВКО РОДИЋ”

23312 Банатско Велико Село, Омладинска 4

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 или за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство РС; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања за наставника,
за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе; да има лиценцу за наставника или стручног сарадника. Уз
пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе, уверење
о положеном стручном испиту за директора школе (оверену фотокопију),
уверење о положеном испиту за лиценцу (оверену фотокопију), уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном стажу
и кратку биографију. Лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Уколико кандидат не
поднесе доказ о положеном испиту за директора документација ће се сматрати потпуном.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Потребну документацију слати поштом на горенаведену адресу школе, са назнаком:
“За конкурс”.

К о с о в с ка Мит р о в ица
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475
Студијски програм - Историја уметности
Научна област - Историјске, археолошке и класичне науке

Наставник - редовни професор за ужу научну
област Историја уметности
Студијски програм - Српски језик и књижевност
Научна област - Филолошке науке

Наставник - доцент за ужу научну област
Савремени српски језик
на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област Савремени
српски језик
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

Студијски програм - Руски језик и књижевност
Научна област - Филолошке науке

Наставник за ужу научну област Русистичка
лингвистика
на одређено време од 60 месеци

Наставник за ужу научну област Руска
књижевност
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 64 и
65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005 и 44/2010) и Статутом Филозофског факултета. Кандидати за асистента треба да испуњавају услове предвиђене чланом 72 став 1 и став 2 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005
и 44/2010) и Статутом Филозофског факултета. Кандидати за сарадника у
настави треба да испуњавају услове предвиђене чланом 71 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010)
и Статутом Филозофског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није
покренута истрага, нити подигнута оптужница, уверење о држављанству
Републике Србије), подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Обавештења се могу
добити и на бројеве телефона: 028/425-473 и 425-475.

К ра г у ј е в ац
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Графички дизајн (Просторна графика)
на одређено време 5 година

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Унутрашња архитектура и
индустријски дизајн (Основи пројектовања
и стандардизације у ентеријеру и Основи
пројектовања и типологија намештаја)

Посао се не чека,
посао се тражи
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на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира или
високо образовање првог степена и призната уметничка дела. Општи и
посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 ,93/2012 и 89/2013),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-12 од
09.01.2014.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета
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Наука и образовање
у Крагујевцу (пречишћен текст), бр. 01-1739 од 17.06.2013.) - (www.filum.
kg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од
18.11.2013. године, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009 и 32/2013), Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014.) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу. Кандидати подносе на расписани конкурс 10 самосталних радова
из уже уметничке области за коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу
или у дигиталној форми (на CD-у).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије
диплома, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 3
Закона о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у звању
доцента у високошколској установи), за кандидате који се први пут бирају у
звање доцента предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови
достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу уметничку
област Пројектовање облика
за 30% радног времена, на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам, који показује
смисао и способност за наставни рад и који познаје један од светских језика. Факултет може изабрати у звање асистента магистра наука, односно
магистра уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студије по старом закону). Кандидати подносе на расписани конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке области за коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).

Сарадник у звање асистента за ужу уметничку
област Графички дизајн (Плакат)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам, који показује
смисао и способност за наставни рад и који познаје један од светских језика. Факултет може изабрати у звање асистента магистра наука, односно
магистра уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студије по старом закону). Кандидати подносе на расписани конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке области за коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
уметничку област Графика и графичке технике
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
који је у току студија показао интересовање за уметнички рад из дисциплине
за коју конкурише и који познаје један од светских језика. Кандидати подносе на расписани конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке области
за коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми
(на CD-у).

Сарадник у звање сарадника у настави за
ужу уметничку област Цртање и сликање
(Анатомско цртање)

за 60% радног времена, на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
који је у току студија показао интересовање за уметнички рад из дисциплине
за коју конкурише и који познаје један од светских језика. Кандидати подносе на расписани конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке области
за коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми
(на CD-у).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверена копија
дипломе, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 3
Закона о високом образовању (оверена копија), уверење о уписаним док-

Бесплатна публикација о запошљавању

торским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације (за
кандидате који конкуришу за радно место асистента), уверење о уписаним
мастер студијама (за кандидате који конкуришу за радно место сарадник у
настави), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате
који имају педагошко искуство у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове
конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања.

К ра љ е в о
ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА‘‘
36204 Лађевци
тел. 036/825-020

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у
издвојеном одељењу школе у Тавнику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњавају и
посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће образовање (одговарајућу
врсту и степен стручне спреме предвиђен чл. 8 Закона о основама сиситема
образовања и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и учиницима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Уз пријаву на конкурс поднети и одговарајућу документацију којом кандидати доказују да испуњавају услове предвиђене Законом и Правилником,
као и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених - не старији од шест месеци. Уверење о неосуђиваности школа
прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереним фотокопијама. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају
се лично или поштом на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

К р уше в ац
СРЕДЊА ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Мајке Југовића 4
тел. 037/441-368
е-mail: еfcskola@gmail.com

Наставник српског језика и књижевности
за 15% радног времена

Наставник енглеског језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник руског језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник географије - историје
за 10% радног времена

УСЛОВИ: звање наставника географије - историје.

Наставник социологије
за 10% радног времена

Наставник екологије
за 10% радног времена

Наставник математике - информатике
за 15% радног времена

УСЛОВИ: завршене основне студије другог степена према наведеним законима, смера информатичког.
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Наставник хемије - физике
за 10% радног времена

УСЛОВИ: звање наставника хемије - физике.

Наставник физике

са 10% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

ИСПРАВКА И ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих
услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидати треба да
испуњавају и посебне услове утврђене чл. 8, 120 и 121 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11
и 55/13), чланом 2 став 1 тач. 1 и 20 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Службени 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, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08,
5/11 и 8/11): да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 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 горенаведених дисциплина); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дело за која се изриче безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом приложити: CV, доказ о одговарајућем високом образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања или уверења, ако диплома није уручена - које не сме
бити старије од 6 месеци), доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту
за лиценцу), уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених - нови, у оригиналу или оверена фотокопија. Оверене копије поднетих доказа уз пријаву не смеју бити старије од 6
месеци. Проверу психолошких способности за рад са децом и ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање у Лесковцу, за кандидате које упути
директор школе, након извршеног ужег избора кандидата који испуњавају
услове конкурса. Уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности од надлежне полицијске управе. Лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата који је примљен
по конкурсу. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узети у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу школе, са назнаком: “За конкурс”.

Оглас објављен 26.03.2014. године у публикацији “Послови”, мења
се у адреси и треба да стоји:

16221 Велика Грабовница
тел. 016/3481-602

Наставник правне групе предмета
за 10% радног времена

УСЛОВИ: услови предвиђени чланом 24 став 1, чланом 26 став 1, чланом
39 и чланом 41 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13); одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
стуковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, високо образовање на високим студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), на студијама
у трајању од три године или више образовање према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у
стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), 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, положен стручни испит за
наставника (лиценца), држављанство Републике Србије, познавање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (да је кандидат слушао наставу на
основним и специјалистичким, односно мастер студијама на језику на ком се
одвија настава), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да испуњава остале одредбе дате чланом 8, чланом
120 и чланом 121 Закона о систему образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Поред наведених општих и посебних услова,
кандидат мора да испуњава и следеће услове: радно искуство у образовној
установи на предметима за које конкурише за пријем у радни однос у трајању
од најмање непрекидно 5 школских година, након стеченог одговарајућег
образовања, да се бави/о разредним старешинством, да је у радном односу на неодређено време у другој установи на најмање 70% радног времена
на предметима за које конкурише, да познаје рад на рачунару - најмање
Windows 2007, најмање 3 стручна саветовања на теме прилагођене образовно - васпитној делатности, да је елоквентан, амбициозан, тимски настројен,
политички непристрасан. Уз пријаву доставити: сажету биографију са фотографијом, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми (А4 формат), уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (на новом обрасцу), извод из
матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци (на новом обрасцу), сагласност образовно-васпитне установе у којој је кандидат запослен за обављање
послова у другој образовно-васпитној установи, лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности, доказ о неосуђиваности из полицијске
управе, доказ о паренталној способности од стране службе за социјалну
заштиту. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за радни
однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне
информације могу се добити у просторијама школе, од 12,00 до 14,00 сати,
понедељком, средом и петком или на горенаведени број телефона.

Ле с к о в ац

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

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
Тегошница
16212 Свође
тел. 016/861-103

У тексту конкурса се додаје: пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу,
са назнаком: “Конкурс за директора школе”. Рок за пријављивање
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
“БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР”
16000 Лесковац, Влајкова 94

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

30
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ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

Наставник српског језика

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

Наставник математике

на одређено време до повратка запосленог са функције

Библиотекар

са 15% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: да кандидат поседује врсту и степен стручне спреме у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12), Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/12): одговарајуће образовање; да кандидат има 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
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Наука и образовање
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству), извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Уверење из казнене евиденције о неосуђиваности за горенаведена кривична дела прибавља школа
по службеној дужности. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса
пре доношења коначне одлуке о избору биће упућени на проверу психолошких способности за рад са децом и ученицима, а на основу ужег избора
директора, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати ће бити
обавештени по истеку рока за подношења пријава. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Информације на број
телефона: 016/3481-602.

Н иш
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„14. ОКТОБАР“
18000 Ниш, Гоце Делчева 2, тел. 018/560-848

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: услови прописани чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 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, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника
ове врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; дозвола за рад
(лиценца) за наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за
директора школе (изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора
у року од годину дана од дана ступања на дужност); најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (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. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању, доказ о дефектолошкој оспособљености за рад са ученицима ометеним у интелектуалном развоју, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу за рад наставника, односно педагога или психолога, доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, потврду о
дужини радног стажа у области образовања и васпитања, радну биографију,
оквирни план рада за време трајања мандата. Рок за пријаву је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

18000 Ниш, Александра Медведева 18

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника, педагога или
психолога средње стручне школе у подручју рада електротехника, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад
(лиценца); обука и положен испит за директора школе; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; одговарајућа психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: биографске податке са прегледом
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кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, као
и друга уверења којима доказује испуњеност услова за наставника, педагога или психолога средње стручне школе у подручју рада електротехника,
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце за наставника, педагога или
психолога, уверење о положеном испиту за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року
од годину дана од дана ступања на дужност), потврду о најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству. Рок за пријаву је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 Ниш, Трг краља Милана 8
тел. 018/249-270

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника у подручју рада економија, право и администрација коме припада Правно-пословна школа у Нишу, за педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, потврду о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, доказ о држављанству (уверење о држављанству), радну
биографију, оквирни план рада за време трајања мандата, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
18000 Ниш, Вождова 29
тел. 018/527-877

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или струковне академске студије), у складу са Законом о високом образовању, 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;
дозвола за рад (положен испит за лиценцу - стручни испит); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); да кандидат није под истрагом и да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити:
биографске податке (радну биографију), оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о дозволи за рад,
потврду о дужини радног стажа у области образовања и васпитања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под истрагом, фотокопију радне књижице, оквирни план рада за време трајања мандата. Кандидат
изабран за директора дужан је да савлада обуку и положи испит за директора, сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања, као и условима које пропише министар, у року од годину дана од
дана почетка мандата. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“

18000 Ниш, Гарсије Лорке бб

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор
југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске
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књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима; професор српског језика и
српске књижевности; дипломирани компаратиста; професор српскохрватког
језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском
језику; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине; 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)); 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)); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.

ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ“

18000 Ниш, Јеронимова 18
тел. 018/257-433

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове из чл.
8 ст. 2, чл. 59 ст. 2 и 5 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013): одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; одговарајуће високо образовање за наставника гимназије прописано
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), за педагога и психолога; дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит; обука и положен испит за директора установе;
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање српског
језика на ком се обавља образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба
да достави: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно положеном испиту
за лиценцу (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања и васпитања, уверење о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, доказ о знању језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад (у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом високошколске установе да је кандидат положио српски језик на основу акредитованог студијског програма високошколске установе); остала документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријаву је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Непотпуном се не сматра пријава која не садржи уверење о савладаној обуци
и положеном испиту за директора установе, јер програм обуке за директора
школе и правилник о полагању испита нису донети. Изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за директора.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-832

Директор

пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику);
држављанство РС. Уз пријаву доставити: кратку радну биографију, диплому
о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду
у области образовања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику). Кандидати могу да изложе оквирни план рада за
време мандата на седници наставничког већа и седници школског одбора.
Документацију доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. У пријави
обавезно навести контакт телефон и адресу становања, а уколико је могуће
и адресу електронске поште. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА „НЕИМАР“
18000 Ниш, Београдска 18
тел. 018/292-093

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника у стручним школама - за
подручје рада геодезија и грађевинарство и шумарство и обрада дрвета, за
педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит, односно испит за лиценцу за наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за директора (након доношења
подзаконског акта који ће прописати програм обуке, програм испита, начин
и поступак полагања испита за директора од стране Министарства просвете, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима (доказ, не старији од 6 месеци, 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); знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику), доказ о положеном стручном испиту – лиценци, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања уз фотокопију радне књижице, радну биографију (са
фотокопијом личне карте), извод из матичне књиге рођених, оквирни план
рада за време трајања мандата. Сва документа се достављају у оригиналу
или у овереној фотокопији. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Оглас објављен 26.03.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: радник на одржавању чистоће, са
60% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Витковцу, на
одређено време до повратка одсутног радника.

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог
степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставника гимназије, за педагога и психолога; дозвола за рад - положен стручни испит за лиценцу за наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за директора установе (након доношења подзаконског
акта који ће прописати програм обуке, програм испита, начин и поступак
полагања испита за директора од стране Министарства просвете, изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора,
после доношења подзаконског акта); најмање 5 година рада у установи на

32

| Број 564 | 09.04.2014.

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Н о в и Паза р
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013) и да испуњавају услове из чл. 8 став 4 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да знају језик на
ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су
обавезни да доставе доказе о испуњености услова: доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених. Доказ из тачке
2 конкурса - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а
доказ из тачке 3 - за изабраног кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
конкурс уз доказе о испуњености услова за заснивање радног односа предати
у просторијама школе или поштом на адресу школе.

Н о в и Са д
ОШ „ЈАН КОЛАР“

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-123
е-mail: jankolar@neobee.net

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
Законом о раду, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове прописне у чл. 59, односно 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013): да поседује одговарајуће високо образовање у складу са одредбама члана 8 став 2 Закона,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство
Републике Србије, да поседује лиценцу за наставника, психолога или стручног сарадника, најмање пет година радног стажа у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има
обуку и положен испит за директора установе, да поседује знање словачког
језика у складу са чланом 121 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави одговарајуће доказе, оверене фотокопије
докумената којима се доказује да испуњава услове конкурса и кратку биографију са прегледом кретања у служби или радном односу, стручном и радном усавршавању. Уверење о држављанству и неосуђиваности не сме бити
старије од 6 месеци. Пријава која не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора установе.
Рок за подношење пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност - самопоуздање

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „ТИМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

Наставник (сва звања) у пољу друштвенохуманистичких наука, научна област
Менаџмент и бизнис, ужа научна област
Комплементарне науке манаџмента и бизниса
у туризму и научна област Физичко васпитање
и спорт, ужа научна област Комплементарне
кинезиолошке науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука у одговарајућој области
и испуњеност услова за избор у тражено звање. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће
научне области. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и
услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал
или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
надлежног државног органа да није осуђиван за кривична дела, као нити да
се пред надлежним органима води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и саме радове. Пријаву са наведеним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу послати на горенаведену
адресу. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 021/530-633,
сваког радног дана, у времену од 08,00 до 16,00 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“

21429 Бачко Ново Село, Вука Караџића 4
тел. 021/779-006

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које има високо
образовање, лиценцу за наставника, педагога или психолога, положен испит
за директора школе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. Ако се и на поновљени конкурс не пријави ниједан кандидат са високим образовањем, за директора основне школе може да буде
изабран и наставник са одговарајућим вишим образовањем и најмање 10
година радног стажа у области образовања и васпитања. Мандат директора
тече од дана ступања на дужност. Уз пријаву са доказима о испуњавању
услова кандидат подноси: оверен препис дипломе, односно оверено уверење
о завршеним студијама - завршене мастер студије, односно основне студије у
трајању од најмање 4 године према члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије (не старије од
шест месеци); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат подноси својеручно потписану изјаву
о неосуђиваности, а установа по службеној дужности за изабраног кандидата
прибавља горепоменути доказ, односно уверење да исти није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; потврду о радном стажу у трајању од најмање пет година у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - кандидат подноси потврду
издату од стране послодавца; дозволу за рад, односно лиценцу - кандидат
подноси оверен препис лиценце; положен испит за директора - кандидат који
нема положен испит дужан је исти положити у року од годину дана од дана
ступања на дужност; лекарско уверење (не старије од шест месеци), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; кратку биографију. Благовременом пријавом сматра се пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом. Уколико је пријава предата препоручено, поштом,
тада се као дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Када
последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан. Под потпуном пријавом
сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове конкурса. Кандидати ће бити писмено обавештени о
одлуци Школског одбора, у року од 30 дана од дана именовања. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“. Ближа обавештења могу се добити у општој служби школе и на број
телефона: 021/779-006.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент или ванредни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Аутоматика
и управљање системима
са 30% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства,
докторат из области електротехнике и рачунарства, ужа научна област Аутоматика и управљање системима, искуство у извођењу наставе из области
Аутоматика и управљање системима, посебно из области нелинеарних управљачких система и учешће у научним пројектима Министарства за образовање, науку и технолошки развој Србије и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни однос (навести
прецизан назив уже научне области) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству,
свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о
нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

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

Конкурс објављен 26.03.2014. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: доцент за област Ликовних уметности,
ужа област Фотографија, на одређено време 5 година, у делу УСЛОВИ, иза текста: високо образовање првог степена основних академских студија из области Ликовних уметности, ужа област Фотографија, додаје се текст: или из области Драмских и аудиовизуелних
уметности, ужа област Камера. Остали услови конкурса су непромењени.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник страног језика за ужу стручну,
уметничку, односно научну област Енглески
језик
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филозофски факултет, смер
енглески језик и књижевност, завршене мастер студије из области енглеског
језика, предност имају кандидати који имају објављене уџбенике и радове
из области енглеског језика као страног језика у техничкој струци, најмање
5 година искуства на високошколској установи техничког усмерења и услови
прописани чланом 68 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни однос (навести
прецизан назив уже научне области) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству,
свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о
нострификацији, уверење о уписаним докторским студијама, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

СТШ „МИЛЕВА МАРИЋ“

21240 Тител, Главна 7, тел. 021/860-189
е-mail: sskola-titel@eunet.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 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 стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да испуњава услове за наставника ове врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; положен испит
за лиценцу или стручни испит за наставника, педагога или психолога; савладану обуку за директора школе (Правилник о полагању испита за директора
школе још није донет, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи
испит за директора школе у року од годину дана од дана ступања на дужност, односно од дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова
материја); најмање 5 година рада у установи образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да је држављанин Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има 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
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
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санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверен
препис дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис уверења о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора школе (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора школе), потврду да има најмање пет година рада у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду да зна језик
на ком се изводи васпитно-образовни рад, лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, уверење
да није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа; биографију са прегледом кретања у служби. Пријава са доказима о испуњавању
услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично у просторијама секретара школе, у времену од 07,00 до 14,00
часова. 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: 021/860-189.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Електроенергетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке струке, 10 година
искуства у настави на високошколској установи у ужој научној области за
коју се бира, инжењерско искуство са дистрибутивним менаџмент системима
и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању. Приложити
молбу за избор у звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив
уже научне области) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим дипломама
стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији,
списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Пан ч е в о
ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел/факс: 013/742-300
e-mail: gimnazijakovin@yаhoo.com

Професор историје

на одређено време до повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће
образовање: професор историје, дипломирани историчар, да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије. Поред пријаве са биографским
подацима, на конкурс у оригиналу или у овереној фотокопији приложити:
уверење о држављанству и диплому. Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.

Пи р о т
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
18330 Бабушница, 7. јули 26
тел. 010/385-021, 385-236

Директор

за период од четири године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
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од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, да кандидат има дозволу за рад - лиценцу
за наставника у основној школи, педагога или психолога, којом доказује и
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; положен испит за директора основне школе (рок да изабрани директор школе
положи испит за директора утврђује се на годину дана од дана ступања на
снагу подзаконског акта који доноси министар просвете); најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стицања одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, са радном биографијом и подацима
о школовању на српском језику, приложити: оверену фотокопију дипломе
којом доказују стечено одговарајуће образовање, оверену фотокопију лиценце за наставника у основној школи, педагога или психолога (уверење о положеном стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника), потврду
о дужини радног искуства у установама у области образовања и васпитања,
након стицања одговарајућег образовања, уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење вишег суда да се против кандидата не води кривични и истражни поступак код овог суда и уверење основног суда да се против кандидата не води кривични поступак код
овог суда (све у оригиналу или у овереној фотокопији, не старијој од шест
месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18300 Пирот

Оглас објављен 26.03.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: помоћни радник - хигијеничар, на
одређено време до повратка радника са боловања.

П о ж а р е в ац
ДОПУНА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац
тел. 012/223-389

Конкурс за директора, објављен 02.04.2014. године у публикацији
“Послови”, допуњује се у следећем: лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
суда о неосуђиваности; извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби (радна биографија) и
предлогом плана рада директора за време мандата.
Напомена: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
подносе се на горенаведену адресу школе, са назнаком: “Конкурс
за директора” или лично у секретаријату школе, од 08,00 до 13,00
часова. Учесници конкурса о изабраном кандидату биће обавештени након што по истеку законом предвиђеног рока из чл. 60 Закона
Школски одбор донесе решење о избору директора. Број телефона
за ближе информације: 012/223-389. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог дуже
од 60 дана, а најдуже до 14. јула 2014. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних
Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и
32/2013), кандидат треба да испуњава и услове за пријем у радни однос прописане одредбом члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 - у даљем
тексту: Закон): да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
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дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и одговарајуће образовање: кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 Закона, тј. да је
стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
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, као и образовање прописано одредбом члана 8 став 4
и одредбом члана 121 став 9 и 10 Закона, које прописују да 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 (наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 8 став 4 Закона). Кандидат треба да испуњава услове и у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Рок за подношење
пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Пријаву
на конкурс кандидат је дужан да достави искључиво у писменој форми на
адресу школе и да уз пријаву достави оригинал или оверену фотокопију: уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извода из матичне књиге рођених, исправе којом доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (ово је
дужан да поднесе само онај кандидат који није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику), доказа (уверење или додатак дипломи или потврда) о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране високошколске установе или доказ (уверење или другу одговарајућу исправу) о
положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника
разредне наставе. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности подноси се пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. Директор врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Директор школе донеће одлуку о избору кандидата у року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс
и достављене прилоге школа неће враћати кандидатима.

„NS PROGROUP“ DОО

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

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

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

П р о ку п љ е
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног запосленог дуже
од 60 дана, са 14 сати недељно (35% радног времена)

Ваша права адреса:
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УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане одредбама чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената којима
доказују да испуњавају услове конкурса (диплому о стеченом образовању,
лекарско уверење, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених или венчаних).

РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ
„ТИХОМИР СТАНКОВИЋ“

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 062/658-852

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема, најмање три године радног искуства у струци; да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде и службене
дужности. Уз пријаву на конкурс доставити следеће доказе о испуњености
услова: биографију кандидата, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), диплому о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија),
исправе из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство (уговори, потврде, решења и друга акта), потврду
суда да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде и службене дужности, план и програм рада Радничког универзитета „Тихомир Станковић“ за 4 године. Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања.

Смедерево
ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА

Велика Плана, Војводе Мишића 3, тел. 026/514-269

Наставник хемије

на одређено време до повратка директора са функције, са
или без радног искуства, са пуним радним временом (20
часова недељно)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање у складу са чл. 8
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и стручна спрема
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних радника у гимназији. Кандидат поред општих услова треба
да испуњава и посебне услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са краћом биографијом доставити: фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за пријаву је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона: 026/514-059.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/322-060

Педагог

на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: да кандидат поседује стручну спрему у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да испуњава услове за пријем у радни однос у складу са чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених) и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 026/322-060.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
11320 Велика Плана
тел. 026/522-066

Директор

на период од 4 године, мандат почиње да тече даном
ступања на дужност
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
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образовања и васпитања: да је држављанин Републике Србије, да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује лиценцу, односно положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога; положен испит за директора - лиценцу или доказ о похађању прописаног програма обуке, најмање 5 година
радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Пријаве на конкурс доставити у року од 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Уз пријаву доставити: биографске податке са кратким прегледом кретања
у служби, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога
или психолога, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора, фотокопију радне књижице, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања која мора да садржи назив послодавца, делатност којом се
лице бавило, радно место на које је кандидат био распоређен у васпитно-образовној установи (или оверену фотокопију уговора о раду), одговарајуће
лекарско уверење (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 најмање од три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или 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, 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, предлог програма рада, мера организације и начина руковођења школом.

МШ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Професор гитаре

на одређено време до повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста, дипломирани музичар
- гитариста, академски музичар гитариста, мастер музички уметник - професионални статус - гитариста.

Професор физичког васпитања

на одређено време до повратка радника са боловања, са
30% ангажовања
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Професор физике

на одређено време, са 10% ангажовања
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, професор физике - хемије, дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани физичар информатичар, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани физичар истраживач, дипломирани физичар за
примењену физику и информатику, дипломирани физичар медицинске физике, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар мастер,
дипломирани физичар мастер физике метеорологије, дипломирани физичар
мастер физике астрономије, дипломирани физичар мастер медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије мастер, дипломирани професор
физике информатике мастер, дипломирани физичар - професор физике мастер, дипломирани физичар теоријска и експериментална физика мастер,
дипломирани физичар примењена и компјутерска физика мастер, дипломирани физичар примењена физика и информатика мастер, мастер физичар,
мастер професор физике.

Сомбор
ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5746-166, 5742-434

Директор

на мандатни период од четири године

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

Наука и образовање
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и вапитања (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 мешовите школе, подручја рада гимназија - општи тип и економија, право и администрација - економија - економски техничар, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених - издато после 28.12.2009. године или уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци или оверене фотокопије истих),
диплому о стеченом образовању или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, документ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или оверене фотокопије истих, потврду о радном искуству, оквирни план рада за време мандата, преглед кретања у служби са биографским
подацима и доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона: 025/5746-166 или 025/5742-434. Школа прибавља
уверења о некажњавању, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом. Пријаве се подносе лично или поштом, на
адресу школе.

С р е м с ка Мит р о в ица
ЕКОНОМСКА ШКОЛА “9. МАЈ“

22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

Наставник латинског језика
са 11,11% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема - латински језик: професор класичне филологије; професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни
план и програм високог образовања из предмета латински језик у трајању
од најмање четири семестра; мастер класични филолог, претходно завршене основне академске студије у области филолошких наука. Услови за
пријем у радни однос за наставника: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама (‚‘Сл. гласник РС - Просветни гласник‘‘, од бр. 5/91 до бр. 9/13);
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; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
знање српског језика (настава се одвија на српском језику).

ка); мастер професор језика и књижевности (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика). Услови за пријем у радни однос за
наставника: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама (‚‘Сл. гласник РС Просветни гласник‘‘, од бр. 5/91 до бр. 9/13); 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; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика (настава
се одвија на српском језику).

Спремачица - спремач
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос за помоћног радника: да кандидат
има одговарајуће образовање - завршена основна школа; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Конкурсна документација која се прилаже уз пријаву на конкурс:
CV, оверена фотокопија дипломе (уверења о стеченом образовању); за радно
место наставника - доказ о познавању педагошких, психолошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи (укупно 36 бодова у складу
са Европским системом преноса бодова) или доказ о положеном испиту за
лиценцу, тј. о дозволи за рад; уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); за радно место наставника - доказ о знању
српског језика (школска исправа средњег образовања, оверена фотокопија).
Пријаве на конкурс доставити лично у секретаријат школе или поштом на
адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
‚‘Послови‘‘. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра I 124
тел. 022/561-330

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне школе, педагога или психолога; да има дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност

Библиотекар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема - библиотекар: професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за библиотекарство; дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог
за општу књижевност и теорију књижевности; лице које испуњава услове
за наставника гимназије или стручне школе, односно стручног сарадника
- педагога или психолога; професор народне одбране; професор, односно
дипломирани филолог за италијански језик и књижевност; професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност; дипломирани компаративиста и библиотекар; мастер библиотекар - информатичар; мастер
филолог (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информати-
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Наука и образовање
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оригинал или
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оригинал или оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад - лиценца у образовању); оригинал или оверен препис или оверену фотококопију уверења
о положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала уверење о о положеном испиту за директора школе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора школе); доказ о радном стажу (потврду установе да има
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања или оверену фотокопију радне
књижице); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија - не
старије од шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду (не старије од шест месеци); уверење о неосуђиваности - прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу или лично у секретаријат школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број
телефона: 022/561-330.

Су б о тица
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8
тел. 024/711-148

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство Републике
Србије, да поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
и најмање 5 година радног искуства у предшколској установи након стеченог
образовања или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем за васпитача или стручног
сарадника и најмање 10 година радног искуства у предшколској установи,
након стеченог образовања; да има дозволу за рад - лиценцу; положен испит
за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се обавља васпитно-образовни рад (српски и мађарски); да не постоје законске сметње
за избор.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију дипломе о положеном испиту за лиценцу (дозволу за рад), потврду о радном искуству и преглед кретања у служби са биографским подацима, доказ о знању језика на ком се обавља васпитно-образовни рад (српски и мађарски), односно да је кандидат стекао средње, више
или високо образовање на језику на ком се обавља васпитно-образовни рад
или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе - у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом доставља
се пре закључивања о раду, а проверу наведених способности извршиће
надлежна служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурсну документацију доставити на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона: 024/711-148.
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ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

24300 Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 12
тел. 024/711-934

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 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 и 90/08), а 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 кандидат испуњава услове за наставника гимназије
и средње стручне школе, за педагога и психолога школе, 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 кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, држављанство Републике Србије, да има дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Кандидат за директора школе подноси следећу документацију: биографске податке, односно радну биографију са кратким прегледом рада у служби и предлогом програма рада будућег директора школе, оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговараућем високом образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, уверење о држављанству, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - подноси се при закључивању уговора о раду, остала документа
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа прибавља
уверење о кривичној неосуђиваности за кандидата по службеној дужности.
Пријаву са траженом документацијом кандидат подноси искључиво у затвореној коверти, поштом, или уручује лично у секретаријату школе, на адресу:
Школски одбор Гимназије и економске школе ‚‘Доситеј Обрадовић‘‘, Трг др
Зорана Ђинђића 12, 24300 Бачка Топола, са назнаком: “Конкурс за директора”, на српском језику и писму. Пријаве које су поднете електронском поштом
и непотпуне и неблаговремене пријаве Школски одбор неће разматрати.

Ш а б ац
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/352-049

Професор српског језика

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), да
испуњава услове из члана 8 ст. 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стучне спреме наставника и стучних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013).
Докази о испуњености услова из члана 120 тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс, доказ из тачке 2 - пре закључивања уговора о раду, а доказ из
тачке 3 - прибавља школа службеним путем. Уз пријаву поднети: уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци) и доказ о одговарајућој стручној
спреми (оверену фотокопију или оригинал дипломе о стеченој стручној спреми). Пријаве слати на горенаведену адресу или предати лично у секретаријат
школе.

Ва љ е в о
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/232-644

Наставник и избор у звање предавача за ужу
научну област Општа економија
на одређено време од пет година

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

Наука и образовање
УСЛОВИ: Посебни услови: завршен економски факултет, академски назив
магистра или стручни назив специјалисте академских студија из уже научне
области за коју се бира, способност за наставни рад, најмање пет година
радног искуства на пословима у области за коју се бира у звање предавача,
три референце из уже научне, односно стручне области за коју се бира (радови објављени у међународним и домаћим часописима, радови и саопштења
изнетих на међународним и домаћим скуповима, студије и пројекти, објављен
уџбеник или монографија, збирка задатака или практикум из области за коју
се бира или мултимедијални садржаји намењени студентима са рецензијом).
Посебно се вреднује допринос у развоју наставе педагошког рада (унапређење програма и плана наставе, иновативна припрема материјала за
наставу и методе извођења наставе, менторство у изради завршних радова,
учешће у обукама и радионицама усмереним на методологију и подизање
квалитета наставе).

Наставник и избор у звање наставника страног
језика за ужу научну област Англистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Посебни услови: завршен филолошки факултет, група енглески
језик и књижевност, односно стечено високо образовање основних академских студија првог степена у обиму од 240 ЕСПБ бодова или (VII/1 степен
стручне спреме, према прописима који су важили пре доношења Закона о
вишем образовању) или завршене дипломске академске студије - мастер;
способност за наставни рад и објављен најмање један рад у одговарајућој
области.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о радном
искуству (предност имају кандидати са радним искуством у настави у високошколским установама, а поседују склоност за рад са студентима и тимски
рад), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
да се против лица не води кривични поступак и оверену фотокопију личне
карте. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да испуњава услове за наставника средње школе за предмете који се
изучавају у оквиру плана и програма техничке школе и подручја рада, односно за педагога и психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад; обуку и положен испит за
директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да се истиче у наставно-педагошком раду, да поседује организационе и лидерске способности.
Кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року
од годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву кандидат подноси:
биографске податке са прегледом кретања у служби, доказ о радном стажу,
односно радном искуству у школи; оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту или лиценцу за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); уверење о држављанству (не старије од шест месеци); лекарско
уверење (не старије од шест месеци) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; доказ о положеном испиту за директора установе
(лиценца за директора); свој програм рада за наредни мандатни период; друге прилоге којима кандидат доказује своје успехе у наставно - педагошком
раду и организационе и менаџерске способности. Школа прибавља уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 15
дана од дана истека рока за подношење пријава.

Обука за активно
тражење посла
Бесплатна публикација о запошљавању

В ра њ е
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал
тел. 017/484-331

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове у погледу стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, услове за обављање образовно-васпитног рада из члана 8 и услове за заснивање радног односа прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству, диплому о степену и врсти стручне
спреме и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ПОНОВО ОГЛАШАВА
ОШ “НАИМ ФРАШЕРИ”
17520 Бујановац
тел. 017/651-304

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које има: 1. а) високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), б) образовање из
члана 8 став 3 истог Закона (високо образовање на студијама првог степена,
студијама у трајању од три године или више образовање); 2. да има лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит;
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 из члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 5. најмање 5 година рада на пословима образовања и
васпитања из члана 8 став 2 Закона (редни бр. 1 тачка а), односно најмање
10 година рада на пословима образовања из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (редни бр. 1 тачка б); 6. држављанство
Републике Србије; 7. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3
Закона равноправни су (поновљен конкурс).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценца), потврду о радном искуству са подацима
о пословима које је обављао, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених (не старији од шест месеци) и доказ о знању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ из става 1 тачка 4 овог конкурса подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ из става 1 тачка 3
- прибавља школа. Директор школе се бира на период од 4 године. Мандат
директора тече од дана ступања на рад. Настава у школи изводи се на албанском језику. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити у школи или на број телефона:
017/651-304, од 07,00 до 14,00 часова. Пријаве се подносе на адресу школе.
Кандидати ће писмено бити обавештени о резултату конкурса, у року од 8
дана по извршеном избору.

В р шац
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА ТЕСЛА”
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел/факс: 013/830-668

Наставник машинске групе предмета
(конструисање, технологија обраде, техничка
физика, технологија за компјутерски
управљане машине)

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, до 30.06.2014. године
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме у складу са
одредбом члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 7 тачка 8 Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11, 8/11 и 9/13), дипломирани машински инжењер;
дипломирани инжењер машинства; професор машинства; мастер инжењер
машинства, претходно завршене студије првог степена - основне академске
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Наука и образовање
студије у области машинства, 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; држављанство Републике Србије; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, 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; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; да лице зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (настава се изводи на српском језику). Уз пријаву и краћу биографију доставити: оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми и
потребним знањима, оверену копију или оригинал уверења о држављанству
и извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте. Доказ о знању
језика достављају само кандидати из чије се дипломе не може закључити да
су образовање стекли на српском језику. Рок за подношење пријава је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања у публикацији “Послови”. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати достављају лично или поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Зајечар
ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство Републике Србије, високо образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2008, 100/2007 - аутентично тумачење
и 97/2008), почев од 10. септембра 2005. године, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да поседује лиценцу,
односно положен стручни испит и да испуњава остале услове за наставника, педагога или психолога, положен испит за директора школе, најмање
пет година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
се против кандидата не води кривични поступак. Кандидат уз пријаву треба
да достави следећа документа: биографске податке, оверену копију дипломе
о стручној спреми, уверење о држављанству, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (лиценца), уверење о радном стажу (са пословима и задацима које је обављао), извод из матичне књиге рођених, уверење
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да није
под истрагом, прилоге којима доказује своје стручне, организаторске, моралне и друге квалитете, програм рада директора за наредну годину и остала
документа која могу послужити приликом утврђивања предлога за именовање директора школе. Директор се бира на мандатни период од 4 године.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.

студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога, да поседује дозволу за рад; савладана обука и положен испит за директора установе (изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност), најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да испуњава услов неосуђиваности сходно чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), односно да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: радну биографију,
план рада за време мандата, фотокопију или препис дипломе о завршеном
факултету, фотокопију или препис уверења о положеном стручном испиту,
тј. испиту за лиценцу, потврду установе о раду на пословима образовања и
васпитања, извештај о извршеном претходном лекарском прегледу о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - подноси изабрани кандидат, 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 (извештај из казнене евиденције
МУП-а) - школа прибавља по службеној дужности; уверење о држављанству
Републике Србије издато у последњих шест месеци (оригинал или фотокопија); извод из матичне књиге рођених - издат у последњих шест месеци
(оригинал или фотокопија); доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику). Фотокопије и преписи приложених докумената морају бити
оверени. Приложена документа неће се враћати кандидатима. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Додатне информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе, на број телефона: 023/899-002. Одлука по конкурсу биће
донета у року од 60 дана од дана истицања рока за подношење пријава.
Пријаве на конкурс слати поштом на адресу школе, са назнаком:‘‘За конкурс‘‘.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање наставника/вишег
наставника страног језика, научна област
Светски језици - Руски језик

са 50% радног времена, на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена, академски назив
магистра, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност
за наставни рад (члан 68 Закона о високом образовању). 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 адресу Факултета,
са назнаком: „За конкурс“.

З р е њ анин
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове утврђене законом: да
испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним
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Унапредите
своје пословање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

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

ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Занимају ме услови за запошљавање медицинског особља у Немачкој
и када ће бити расписан нови јавни
конкурс. Покушала сам да самостално
пронађем посао, али у томе нисам успела.

Поводом вашег питања у вези са запошљавањем медицинског особља у Немачкој,
а у складу са Споразумом о посредовању и
привременом запошљавању радника, држављана Републике Србије у СР Немачкој,
обавештавамо вас да нови јавни позив још
није расписан, али се очекује у наредном
периоду. Саветујемо вам да пратите сајт Националне службе и публикацију „Послови“,
у којима ће конкурс бити објављен. О условима и потребној конкурсној документацији
не можемо говорити, јер не знамо какви ће
нови услови бити.
На други јавни позив за запошљавање
здравствених радника у СР Немачкој, од
29.07.2013. године, у складу са Споразумом о
посредовању и привременом запошљавању
радника, држављана Републике Србије у СР
Немачкој, јавило се укупно 631 лице, а у ужи
избор за обављање разговора селектовано
је 330 лица. Разговоре са кандидатима су
обавили представници Савезне агенције за
запошљавање Немачке - Централа за странце и посредовање (ЗАВ), Немачке агенције
за техничку сарадњу (ГИЗ), као и стручњаци Гете института из Београда, у делу који
се односи на проверу усменог и писменог
знања немачког језика. За укључивање у
пројекат изабрана су 64 кандидата.
Живим у Калуђерици и недавно сам
добила незваничну информацију да
ће код нас бити отворена канцеларија
НСЗ. Занима ме када можемо да оче-

Бесплатна публикација о запошљавању

кујемо почетак рада и где ће она бити
смештена?
На основу договора представника Градске општине Гроцка и Филијале за град
Београд Националне службе за запошљавање, ускоро ће почети да ради канцеларија
НСЗ у Калуђерици. Општина је обезбедила
део свог пословног простора, а Национална
служба је опремила канцеларије у реновираној згради Месне заједнице Калуђерица. Незапосленим суграђанима, послодавцима и
другим социјалним партнерима из Калуђерице, услуге Националне службе ће од сада
бити знатно доступније. Наиме, корисници
из Калуђерице морали су путовати и до 20
км до надлежне Службе Гроцка. У току су
завршне техничке припреме, као и активности у циљу умрежавања канцеларије у
јединствени информациони систем НСЗ. НСЗ
ће благовремено обавестити јавност о отпочињању рада канцеларије Калуђерица.
Имам 62 године и радни стаж од 40
година и 12 дана (пуним 1.7.2014. године). Од радног стажа имам 10 година и
5 месеци у Немачкој, што је уредно уписано у посебну радну књижицу, а у Србији стаж од 29 година и 7 месеци. Да
ли да због висине пензије чекам пуних
30 година стажа? Да ли могу да одмах
поднесем захтев за пензију из Немачке или морам да напуним 65 година и
да ли се нека од пензија умањује? Када
треба код нас да поднесем захтев и да
ли је послодавац у обавези да исплати
отпремнину за одлазак у пензију?
Одговор на ово питање потражите у Републичком фонду за пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО фонд).
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Деца у систему социјалне заштите

НЕВИДЉИВО
ЕКОНОМСКО НАСИЉЕ

Иако се у Србији смањује број деце до 18 година, повећава се број деце корисника услуга
центара за социјални рад. За подршку породици и деци из републичког буџета издвојено
је 57 милијарди динара

Н

а седници Савета за права детета Владе Републике
Србије представљен је извештај „Деца у систему социјалне заштите 2013“, који је припремио Републички завод за социјалну заштиту. Кроз петогодишњи
компаративни преглед, у извештају су приказана основна
кретања, стање и положај деце у систему социјалне заштите,
са нагласком на 2013. години.
Последњи попис становништва је показао да се у Србији
смањује број деце до 18 година. Без обзира на овај тренд, извештај показује да се број деце корисника услуга центара за
социјални рад повећава, па је само од 2011. године до данас
увећан за око 14 одсто, за око 5% више него претходне године.
Како наводе у Министарству рада и социјалне заштите, ово
повећање је последица измене закона којом је већи круг становништва добио право на подршку, али и већег сиромаштва.
Такође, подаци показују да је у последњих пет година занемаривање деце у сталном порасту. На пример, 2009. године у
центрима за социјални рад евидентирана је 841 породица у

праксе засноване на подацима за унапређење положаја све
деце у Србији.
„Овај извештај послужиће професионалцима из система
социјалне заштите, као и заинтересованој стручној и широј
јавности, да унапреде свој рад, односно подигну свест о проблемима и положају деце. Савет за права детета ће у свом будућем раду користити и податке из овог извештаја за давање
иницијатива Влади и њеним кључним институцијама у формулисању и спровођењу јавних политика према деци у нашој земљи“, рекла је Јанковићева и као позитивне показатеље

Подршка инклузији на локалном нивоу
У оквиру пројекта „Развој услуга у заједници
за децу са инвалидитетом и њихове породице“,
који финансира Европска унија, а реализује се
у трочланом партнерству Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике, Европске
уније и Уницефа, настало је шест приручника за
пружаоце локалних услуга за породице и децу са
сметњама у развоју.
Приручници су осмишљени као скуп практичних идеја, савета и препорука за успостављање
и унапређивање услуга за породице и децу са
сметњама у развоју и инвалидитетом, са циљем
да се поспеши социјална инклузија и спречи институционализација ове деце.
Уз кратак осврт на релевантни међународни
оквир, националне стратегије и документа, у
приручницима су представљене основне новине
које проистичу из Закона о социјалној заштити,
а које се непосредно односе на развој услуга у
заједници.
Приручнике за пружаоце услуга породицама
и деци са сметњама у развоју и инвалидитетом
можете пронаћи на сајту Уницефа Србија.
којој су деца била жртве насиља, а у 2013. години забележено
је 3.637 таквих породица. Ово показује, поред осталог, боље
евидентирање случајева насиља над децом, а тиме и ефективнију заштиту деце жртава злостављања и занемаривања.
Бранкица Јанковић, председница Савета за права детета и државни секретар Министарства рада, запошљавања
и социјалне политике, указала је на значај извештавања и
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навела смањење броја деце која се смештају у институције
и бржу реакцију у случајевима насиља. Истакла је и да се
не обраћа довољна пажња на економско насиље и подсетила
да је за подршку породици и деци издвојено 57 милијарди
динара из републичког буџета.
„Највећи износ - 25,2 милијарде, издвојен је за накнаду
за време породиљског одсуства и за негу детета. Ове године
први пут би требало да се прикупе и сви подаци о издвајању
за социјалну заштиту из локалних буџета, што ће пружити
комплетнију слику о укупним износима и омогућити да се
осмисли начин за ефикасније трошење и бољу расподелу тог
новца. Потребни су и додатни видови подршке, јер су деца
из сиромашних породица која примају новчану социјалну
помоћ такође изложена и многим другим ризицима“, рекла
је Јанковићева уочи седнице Савета владе Србије за права
деце. Како је навела, у пробној фази је нова услуга центара
за социјални рад - породични саветник, чији циљ је рана интервенција за породице у кризи, без обзира који ризик је у
питању.
Јанковићева је негирала да је у Србији велика стопа институционализације деце са сметњама у развоју и другим
проблемима и да је све усмерено на то да деца остану да
живе уз родитеље.
„Приметно је смањење броја деце у домовима за
смештај. Први пут је тај број мањи од 1.000, односно 916 деце
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

особа које су тражиле помоћ у центрима за социјални рад
повећан за 20.000, а да није било повећања броја запослених,
те да неће ни бити, будући да нема новца. Дакић је истакао да
овакве прилике могу утицати на смањење квалитета пружене помоћи, с обзиром да запослени могу бити преоптерећени.
Извештај „Деца у систему социјалне заштите 2013“ први
пут садржи синтетизоване податке из више различитих извора: центара за социјални рад, домова за смештај, центара
за породични смештај и усвојење, пружалаца услуга у заједници, Министарства рада, запошљавања и социјалне заштите, Министарства унутрашњих послова, Републичког завода
за статистику, Комесаријата за избеглице и миграције, васпитно-поправних домова. У извештај су инкорпорирани и
подаци судова и тужилаштава, доступни преко Републичког
завода за статистику. У претходном периоду извештаји у социјалној заштити су обухватали све корисничке групе, а овог
пута деца су издвојена као посебан сегмент.
А.Б.

је смештено у установе“, навела је Јанковићева и истакла да
је то велики успех, с обзиром да је социјална подршка деци
и породици некада почивала на великим институцијама. Са
друге стране, број хранитељских породица је повећан, а циљ
је да се смањи број раздвајања деце од родитеља.
„У 2013. је око 8.900 деце стављено под старатељство,
а забележен је благи пораст броја деце са проблемима у
понашању - на 16.390, што није забрињавајући податак,
јер представља повећање за око 200 до 300 деце, а општи
тренд је да број деце са овим проблемима опада. Забележен је пораст случајева насиља у породици, на око 9.800 у

Меморандум за права
деце и младих

поређењу са 9.365 у 2012. години, а од 2005. се бележи раст
између 600 и 800 случајева. Прошле године је било 412 случајева издвајања деце из породице због насиља, при чему су
углавном оба родитеља била насилна“, навела је Јанковићева
и оценила да је побољшана реакција на насиље, што је резултат координисаног рада свих органа - МУП-а, здравства и
правосуђа. Неопходно је и даље радити на превенцији и сузбијању насиља, а потребно је скренути пажњу и на економско насиље у породици, будући да током 2013. и претходних
година готово да није било пријављених случајева.
„То никако не значи да економског насиља нема, него
само да није довољно препознато“, навела је Бранкица Јанковић.
Божидар Дакић, директор Републичког завода за социјалну заштиту, рекао је да је у претходних пет година број
Бесплатна публикација о запошљавању

Заштитник грађана Саша Јанковић и директор
Канцеларије Уницефа у Србији Мишел Сен Ло,
потписали су Меморандум о разумевању, којим
ће бити унапређена права деце. На основу овог
документа, стратешке активности у наредне две
године биће усмерене на унапређивање институционалне заштите деце у покрету и деце жртава
сексуалног насиља, као посебно рањивих категорија, саопштио је заштитник грађана.
Такође, радиће се и на оснаживању улоге Панела младих саветника заштитника грађана,
као механизма партиципације деце и заступања
интереса деце из осетљивих група. Подршка
заштитнику грађана у оснаживању система образовања, здравствене и социјалне заштите, да се
у пракси обезбеди остваривање загарантованих
права детета путем редовног мониторинга остваривања права, давање препорука и мишљења
за отклањање утврђених пропуста или предлога
решења за унапређење остваривања права детета, неке су од предвиђених активности.
Меморандум о разумевању резултат је препознавања заједничких интереса заштитника
грађана и Уницефа, пре свега на јачању улоге
омбудсмана у остваривању и заштити права детета, а нарочито деце која се налазе у посебно
осетљивим ситуацијама.
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Анкета послодаваца 2014

ПРАВА СЛИКА ТРЖИШТА РАДА

Анкета ће допринети сагледавању целокупних појава и потреба тржишта рада, јер ће
директно од послодаваца бити прикупљене информације о најважнијим питањима у вези
са радном снагом

Н

ационална служба за запошљавање (НСЗ) од 1. априла спроводи „Анкету послодаваца 2014“, о њиховим
потребама и прогнозама кретања на тржишту рада.
Анкетом ће бити обухваћено око 7.300 послодаваца 5.000 малих, 1.700 средњих и 600 великих предузећа. Реч је
о најзначајнијем истраживању овог типа у Србији, с обзиром
да су њиме обухваћени послодавци који запошљавају велики
број радника.

Овогодишња анкета је четврта коју реализује НСЗ, а друга подржана од пројекта ЕУ „Подршка креирању политике
запошљавања заснованом на подацима“. Национална служба за запошљавање, као посредник у запошљавању и главна
институција тржишта рада, посебно заинтересована за његов
развој и унапређење, уверена је да ће ова анкета допринети
сагледавању целокупних појава и потреба тржишта рада, јер

ће директно од послодаваца бити прикупљене информације
о претходној запослености, искуствима са запошљавањем, те
будућим плановима и потребама, дакле о најважнијим питањима у вези са радном снагом.
Анкетари НСЗ интервјуисаће послодавце широм Србије
о плановима запошљавања, као и неопходним вештинама и
знањима које потенцијални запослени треба да поседују. Добијени резултати ће се користити за процењивање ситуације
на тржишту рада и као полазиште за усклађивање услуга и
мера које пружа НСЗ са потребама економије. Сврха анкетирања послодаваца је и идентификација дефицитарних занимања, како по регионима, тако и по привредним секторима.
Добијене информације биће од значаја за: планирање активних мера запошљавања НСЗ, израду локалних акционих
планова запошљавања, развој будућих пројеката финансираних из ИПА програма ЕУ, усклађивање система образовања
са потребама тржишта рада и информисање послодаваца о
расположивости кадрова у Србији.
Национална служба за запошљавање позива компаније
које послују у Србији да учествују у истраживању „Анкета
послодаваца 2014“ и да у разговору са анкетарима обезбеде тражене податке. Будући да се ради о истраживању од
националног значаја, драгоцена је подршка представника
најбројнијих асоцијација послодаваца и социјалних партнера НСЗ - Привредне коморе Србије, Уније послодаваца, Асоцијације малих и средњих предузећа, који ће позвати своје
чланове да се у истраживање активно укључе. Само заједничким активностима доприносимо опоравку и развоју тржишта рада у Србији.

У Новом Саду одржан Сајам пословних могућности и стручних пракси –
КОНТЕХ 14

У ПОТРАЗИ ЗА СТРУЧНОМ ПРАКСОМ

Д

водневни Сајам пословних могућности и стручних пракси – КОНТЕХ 14, крајем прошле седмице одржан је по осми пут, на Факултету техничких наука у Новом Саду, у организацији Удружења студената електротехнике Европе, локалног комитета Нови Сад (EESTEC
LC Нови Сад), уз традиционално учешће новосадске филијале Националне
службе за запошљавање (НСЗ), у складу са вишегодишњом оријентацијом
НСЗ да буде присутна на местима где се окупљају млади.
Сви заинтересовани су у директном контакту са представницима 16
компанија могли да се информишу о стручној пракси и запошљавању, да
искажу своју заинтересованост за посао или пронађу одговарајуће место
за усавршавање. Студенти и дипломци имали су могућност да своју радну
биографију, у електронској форми, уврсте у базу кадрова студентског удружења EESTEC LC Нови Сад.
Представници новосадске филијале НСЗ представили су се посетиоцима кроз непосредну комуникацију на штанду, путем информативног
материјала и радионица. Првог дана одржана је радионица „Планирање
каријере у 21. веку“, док је радионица „Вербална и невербална комуникација - интервју са послодавцем“ реализована другог дана сајма. Представницима НСЗ најчешће су постављана питања о суфицитарним и дефицитарним занимањима, слободним радним местима, стручноj пракси,
обукама за стицање додатних вештина и знања, подстицајима самозапошљавању и услугама професионалне оријентације и планирања каријере.
М. Милић Ђорђевић
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Трансатлантско трговинско и
инвестиционо партнерство

ОБРАЗОВАЊЕ
НИЈЕ ОБИЧНА
УСЛУГА

Циљ споразума о којем преговарају ЕУ и САД
је уклањање препрека у трансатлантској
трговини, инвестицијама, услугама. Као
проблематични сектори у преговорима САД
и ЕУ, поред образовања, сматрају се и култура,
здравство и очување природне средине

Е

вропски студенти и професори траже да се образовање, у циљу очувања квалитета, у потпуности искључи из преговора Европске уније и САД о Споразуму о
слободној трговини, што се тражи и за аудио-визуелни
сектор. Истичући да се на образовање не може гледати као на
обичну економску услугу, студенти и професори као потенцијална поља раздора наводе признавање високошколских

диплома и могућност да америчке профитне компаније које
отворе огранке у ЕУ туже европске владе. Циљ споразума о
којем преговарају ЕУ и САД је уклањање препрека у трансатлантској трговини, инвестицијама, услугама. Као проблематични сектори у преговорима САД и ЕУ, поред образовања,
сматрају се и култура, здравство и очување природне средине. Председник САД Барак Обама је 26. марта, у Бриселу,
после самита САД - ЕУ, одбацио критике везане за будући
споразум и изјавио да две стране треба да убрзају преговоре.
Обама је, такође, свима саветовао да сачекају и виде шта ће
бити договорено споразумом, пре него што крену да праве
разне претпоставке.
Иако се највећи део преговора о Трансатлантском трговинском и инвестиционом партнерству (ТТИП) држи подаље
од очију јавности, Европска студентска унија (ЕСУ) страхује
да би образовање могло да буде третирано као „обична услуга“. У Унији се не слажу са америчким приступом и траже да
се образовање, и приватно и државно, искључи из преговора
у потпуности, не само кроз једноставна изузећа, која не би
била довољна, већ комплетним избацивањем (из преговора),
као што се тражи за аудио-визуелни сектор.
„Без ефикасне заштите и изузећа из правила, ТТИП образовни сектор могао би да се нађе под појачаним притиском комерцијализације и приватизације“, упозорио је члан
Извршног одбора Уније Марош Корман.
Европским професорима и студентима не свиђа се да
америчке профитне приватне високошколске институције
Бесплатна публикација о запошљавању

добију могућност не само да отварају огранке на европском
тлу, већ и да се њихове дипломе признају, с обзиром да су
закони ЕУ на том пољу нејасни, образложио је Рок Приможич,
председавајући Уније.
Европа и САД могле би да се сукобе око узајамног признавања високошколских диплома, упозоравају из Европске
студентске уније.
„Није исто питање разлика између приватних и државних образовних институција (у САД и ЕУ). У САД је њихов циљ
профит и подела новца међу акционарима. У Европи приватним (образовним) институцијама циљ није профит и оне
школарине користе у образовне и сличне сврхе“, објашњава
председник Уније и истиче да амерички приступ образовању
није и европски.
Друго проблематично питање за Европу је могућност да
америчке профитне компаније које успоставе огранке у Европи туже владе.
„Споразум о Трансатлантском партнерству био би бланко чек за америчке компаније којима је циљ профит. У 2011.
и 2012. амерички профитни колеџи тужили су америчку
владу због објављивања извештаја који је према њима био
веома критичан. Затим су 2013. тужили владу поново, због
настојања да уведе нове прописе и заштиту студената. У јулу
2012. године добили су спор о брисању прописа чија примена
је могла да наштети њиховом профиту“, образложила је британска Унија универзитета и колеџа.

Уклањање баријера
Циљ Трансатлантског трговинског и инвестиционог партнерства је уклањање баријера између два блока. Ако буде
закључен, биће то највећи билатерални трговински споразум до сада. Критичари партнерства као проблематична питања у преговорима САД и ЕУ виде секторе културе, здравства и заштите човекове околине, а сада и образовања. САД
и ЕУ се надају да ће склопити споразум до краја године.
Недостатак јасних закона и чињеница да немају увид у
преговоре, натерали су студентска удружења да зазвоне на
узбуну и траже потпуно искључивање образовног сектора из
преговора са САД као једину сигурну опцију.
„Предложено изузеће образовних услуга је веома слабо
и приватне образовне услуге треба да буду укључене. Проблем је што је у многим јурисдикцијама линија између државног и приватног образовања танка, тако да би се свако
изузимање (из преговора) државног образовања могло показати као неадекватно“, каже Фред ван Левен (Leeuwen),
генерални секретар организације Едукејшен интернешенел
(Education International), која представља 30 милиона наставника широм света.
Извор: EurActiv.rs
09.04.2014. | Број 564 |
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Нови правилник о здравственим и
нутритивним изјавама на намирницама

БЕЗ ЛАЖНИХ
ТВРДЊИ

Неке од очекиваних промена су уклањање илустрације срца која би требало да сугерише
позитиван утицај намирнице на кардиоваскуларни систем, осим у случајевима када
је таква тврдња одобрена на основу доказа, као и забрана ознаке “без додатог шећера”,
уколико производ садржи друге заслађиваче

П

роизвођачи и продавци хране у ЕУ од краја 2012.
имају много мање могућности да купце привуку недоказаним тврдњама о благотворном дејству производа. ЕУ је утврдила листу 222 здравствене изјаве о
храни. То значи да ће тврдње попут „јача природну одбрану
организма“ или „штити срце и крвне судове“, које су постале моћно оружје за привлачење купаца, моћи да се користе
само уколико се налазе на листи дозвољених тврдњи, и то
искључиво под јасно дефинисаним условима у погледу садржаја производа. Због недовољне научне утемељености више
неће бити дозвољена ознака да млечни производи доприносе
здрављу зуба деце, као ни да сокови обогаћени калцијумом
смањују ризик од ерозије зуба. Из истог разлога одбачена је

Поред здравствених тврдњи чија класификација је недавно завршена, постоје и такозване „функционалне“ тврдње, које се односе на развој и функционисање телесних
функција, на психологију и понашање, као и на мршављење
и контролу тежине. Ту спада, на пример, одбачена тврдња да
ферментисано млеко са културом лактобацилус параказеи
(Lactobacillus paracasei) повећава одбрамбене способности
организма.
Поред тога, постоје прецизни прописи за нутритивне
тврдње, односно изјаве о томе да је одређени прехрамбени
производ извор одређених витамина, минерала или влакана
или да има низак садржај масноћа и шећера. Предвиђено је
да се може навести да производ има низак садржај масти
само уколико има мање од 3 грама масти на 100 грама суве
материје или 1,5 грама на 100 милилитара течности, односно 1,8 на 100 милилитара делимично обраног млека. Такође,
може се навести да је производ без калорија уколико нема
више од четири калорије на 100 милилитара течности. Дозвољено је навести да производ има низак садржај натријума,
односно соли, само уколико има највише 0,12 грама натријума на 100 грама или 100 милилитара.

Научна (не)утемељеност

и тврдња да три порције млечних производа сваког дана у
склопу уравнотежене исхране могу да помогну одржавању
нормалне телесне тежине током детињства и адолесценције.

Провера оправданости
Правила о здравственим и нутритивним тврдњама на
намирницама утврђена су на нивоу ЕУ 2006. године. Државе чланице су 2008. године послале 44.000 здравствених
тврдњи, које је Комисија класификовала, свела на 4.600 и
2010. их доставила Европској агенцији за безбедност хране,
на проверу оправданости. Међу дозвољеним тврдњама су
да је витамин Д потребан за нормалан раст и развој костију
код деце, као и да угљени хидрат овса, бета глукан, снижава
ниво холестерола у крви и тиме позитивно утиче на кардиоваскуларни систем. Поред тога, прописани су и услови под
којима се могу користити дозвољене тврдње. На пример, уз
привлачну тврдњу о овсеном бета глукану потребно је навести и да се позитиван ефекат постиже тек конзумирањем три
грама тог састојка дневно.
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У Србији су правила за здравствене изјаве део Правилника о здравственој исправности дијететских производа.
Прописани су општи услови за истицање изјава о благотворном утицају на здравље, попут научне утемељености и
забране да се подстиче конзумирање исувише великих количина производа. Међутим, не постоје листе проверених
и одобрених изјава. Правилником о декларисању и означавању упакованих намирница утврђена су прецизна правила
за нутритивне изјаве, попут: „са ниским садржајем масноћа“,
која су иста као у ЕУ.
„Србија ће ускоро добити нови правилник о здравственим и нутритивним изјавама на намирницама, којим ће се
увести прецизнија правила и ова област ускладити са стандардима ЕУ“, изјавио је председник радне групе за израду тог прописа Иван Станковић, а преноси Еурактив. То ће
увести ред у постављање тврдњи о користима од одређене
намирнице и њеном саставу и требало би потрошачима да
омогући да лакше донесу прави избор при куповини. Неке
од очекиваних промена су уклањање илустрације срца која
би требало да сугерише позитиван утицај намирнице на кардиоваскуларни систем, осим у случајевима када је таква тврдња одобрена на основу доказа, као и забрана ознаке „без додатог шећера“, уколико производ садржи друге заслађиваче.
„Доношењем правилника ћемо добити ауторизоване
здравствене изјаве које проистичу из међународног европског и научног консензуса, из евалуација која је радила Европска агенција за безбедност хране - ЕФСА“, изјавио је Станковић на радионици о декларисању намирница у оганизацији
научне организације „ИХИС нутриционизам“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Ауторизоване здравствене изјаве
„Правилник је у завршној фази, а пре коначног доношења биће стављен на јавну расправу, како би стручна јавност имала прилику да достави коментаре и побољша текст“,
подсетио је Станковић. Произвођачи ће моћи да постављају
само здравствене изјаве са листе одобрених, коју ће Србија
преузети од ЕУ.

Строжи прописи за органску храну

Представница Завода за јавно здравље Хрватске, Леа
Полак, рекла је да је у Хрватској већи број нутритивних и
здравствених изјава морао бити промењен. Препоручила је
произвођачима у Србији да се што пре ускладе са прописима
ЕУ. Како је навела Полакова, неки захтеви су још на чекању
код ЕФСА, а као пример је навела изјаве о разноврсним благотворним дејствима пробиотика. Део предвиђених изјава
не сме се користити, иако прелиминарни подаци студија показују да су пробиотици корисни.

Међу забрањеним тврдњама налазе се неке које се и
даље могу видети на производима у Србији, попут тога да
28 грама бадема дневно доприноси одржању здравог нивоа
холестерола и здравља срца, што по мишљењу ЕФСА није у
довољној мери доказано.
Нови правилник ће увести јасна правила у вези са
нутритивним изјавама, тако што ће се тачно знати колики
удео одређене материје, попут витамина или масноће, мора
бити да би се навело да је тај производ богат или сиромашан
том материјом, као и колико калорија може имати производ
да би се навело да је нискоенергетски.
А.Б.
Бесплатна публикација о запошљавању

Купци органских намирница у Европској унији већ су дебело платили парадајз прскан пестицидима, маслиново
уље слабог квалитета и кокошија јаја са фарми која не задовољавају строге еколошке стандарде. Сви ти производи
погрешно су означени као еколошка или органска храна.
Да би повратила поверење потрошача, Европска комисија
најављује нове прописе и строже контроле, пише „Дојче
веле“.
„Органски производи више нису маргинални део тржишта,
већ важан сектор пољопривреде са обртом од 20 милијарди
евра годишње. Утолико су нам потребнија јасна и транспарентна правила“, изјавио је европски комесар Дачијан Чиолош, у Бриселу. По његовим речима, циљ реформи је да
органски производи заиста буду органски.
Андреас Винклер, из организације „Фудвоч“ (Foodwatch),
предлаже да се подаци о произвођачима који прекрше правила ставе на увид потрошачима. Истовремено, европски
комесар Дачијан Чиолош сматра да би таквим фирмама
требало одузети сертификат за производњу органских намирница. На састанку министара пољопривреде земаља
чланица Европске уније, Чиолош је изјавио да су неопходне
контроле, јер тржиште нагло расте и постоји велико искушење да се почини превара.
Између осталог, у плановима Европске комисије предвиђена су строжа правила о употреби конвенционалне сточне
хране и семења у еколошкој производњи хране, као и ниже
дозвољене границе за пестициде или генетски модификоване производе. Наравно, постоје и прелазни рокови да би
произвођачи могли да се прилагоде новим прописима. Биће
новина и у области трговине органском храном, укључујући
ту и производе из земаља ван Европске уније, као и робе
из ЕУ намењене за извоз. Европска комисија намерава да
уложи више средстава и у истраживање и развој те бранше.
Међутим, сви ти предлози само су први корак. Сада су на
потезу Европски парламент и државе чланице.
Са друге стране, произвођачи се прибојавају да ће ти
прописи отежати живот малим пољопривредницима који
продају органске производе. Политичари у Немачкој већ
позивају на умереност. Европски комесар Чиолош то види
другачије - по њему главни циљ је да се ојача поверење
потрошача на тржишту природно узгојене хране. Судећи
по подацима Комисије, тржиште за органски произведене
намирнице се учетворостручило у последњих десет година, а пољопривредне површине са таквим усевима су се тек
удвостручиле, што значи да постоји велики притисак да се
добије што више приноса.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

