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Кампања за безбедност
и здравље на раду

ЗДРАВА РАДНА МЕСТА

Стрес у вези са радом је проблем на
нивоу организације, па је потребно да се
на исти начин и превазиђе, заједничким
радом послодаваца и запослених
Занимање будућности

ПРОГРАМИРАЊЕ - ПО
ДИКТАТУ НОВОГ ДОБА
Увек ће постојати потреба за људима који умеју да
решавају проблеме, али имају и креативну црту
Завршен први круг „Самсунг“ обука

ДИГИТАЛНА АКАДЕМИЈА

Пројекат ће бити настављен 8. маја, у Новом Саду, где
ће још 75 младих са евиденције незапослених бити
укључено у курсеве ИТ технологија. Tрећи круг обука
намењен је незапосленим Београђанима
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Истраживања су показала да је учесталост стреса у
вези са радом у Европи константно у порасту. Последње
паневропско испитивање јавног мњења Европске агенције за безбедност и здравље на раду је показало да чак
51% запослених тврди да је стрес у вези са радом уобичајен на њиховом радном месту, а 4 од 10 запослених
сматра да се стресом не управља на одговарајући начин
у њиховој организацији. Ипак, послодавци и запослени
заједно могу много тога да ураде како би успешније управљали и спречили стрес у вези са радом и психосоцијалне ризике.
„Стрес је физички и психички одговор на околности
рада, а толико се често јавља да је попримио размере
епидемије. Узрочник је многих обољења, повреда на
раду и неспособности, па и дуготрајних боловања. Радници у Србији највише страхују од губитка радног места, што је последица високе стопе незапослености. Чак и
они који не добију отказ су под стресом, јер преузимају
обавезе отпуштених, плаше се за своје место и осећају
да су угрожени“, каже докторка Марјана Тркуља, из Института за медицину рада Србије.
И без великих научних студија, одавно је јасно да је
програмирање једна од професија чији ће се значај временом увећавати. Тренутни положај, чак и у Србији, као
и повољни трендови развоја, упућују на такав закључак,
а највише снажан развој нових технологија и њихова све
већа примена у свакодневном животу.
„Еволутивни ток људског друштва иде ка све већој аутоматизацији и отуда сектор који то креира може готово
бесконачно да расте. Реалнији је сценарио да дође до неког квантног скока у технологији, да се појави потпуно
нова технологија, па да то евентуално остави последице на нашу професију, него да ће ово пући као мехур од
сапунице“, каже Ђорђе Милић, програмер у новосадској
ИТ компанији „Прозон“.
Након успешно завршених обука у оквиру пројекта
„Дигитална академија“, који реализује компанија „Самсунг“ у сарадњи са Националном службом за запошљавање, полазницима су прошле недеље уручени сертификати, на свечаној додели у Ректорату Универзитета у
Нишу. Од укупно 75 полазника, пет курсева из области
дигиталних технологија успешно је завршило 57 кандидата. Школа „ИТ Центар“ из Ниша била је извођач обука
за занимања веома тражена на тржишту рада. Пројекат
ће бити настављен 8. маја, у Новом Саду, где ће још 75
младих са евиденције незапослених бити укључено у
курсеве намењене стручњацима у области информационо-комуникационих технологија. Tрећи круг обука
намењен је незапосленим Београђанима, тако да ће едукацијама у оквиру пројекта „Дигитална академија“ бити
обухваћено укупно 225 полазника.
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Гради се фабрика „Доктор Еткер“

ДОБРО МЕСТО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
„Србија уме да поштује породичну компанију која је изабрала Србију за улагање вредно
девет и по милиона евра“, рекао је Александар Вучић

С

вечаним полагањем камена темељца, почетком априла је званично почела изградња „Др Еткер“ (Dr.Oetker)
пословног комплекса у Шимановцима. „Др Еткер“ је породична компанија из Немачке, са традицијом дужом
од 120 година. На тржишту Србије, као сестринска компанија, послује од 2001. године. Камен темељац су, заједно са
представницима компаније „Др Еткер“, положили амбасадор
Немачке у Србији Хајнц Вилхелм и први потпредседник Владе Србије Александар Вучић.
„Србија уме да поштује породичну компанију попут ове,
уме да поштује девет и по милиона евра колико је вредна
ова инвестиција и то што је компанија изабрала управо Србију да овде улаже“, рекао је Александар Вучић и додао да
је чињеница да ће читав портфолио, уз део производње који
ће бити преузет из Мађарске, за све нас бити велика част и
велика ствар.
„Наш циљ је да преузмемо инвеститоре од других (земаља) из региона. Србија ће реформама које јој предстоје
обезбедити још боље услове за инвеститоре, јер зна да они
који улажу траже бољи пословни амбијент. Донећемо законе о раду, стечају и приватизацији у наредних неколико
месеци. Пореским подстицајима повећаћемо инвестиције, а

дор је истакао да, имајући у виду чврсту вољу нове владе да
спроводи реформе, немачки привредници имају разлога да
са више оптимизма гледају на ситуацију.
Компанија „Др Еткер“ запошљава 185 радника у Србији,
а руководство је најавило да упоредо с проширивањем производних капацитета треба да буде отворено још 250 радних
места.
„Данас постављамо камен темељац за нови пословни
комплекс компаније Др Еткер, укупне површине 7.850 метара квадратних, који ће бити завршен у року од 18 месеци. Ово
ће бити једна од најсавременијих фабрика у нашем систему, у
којој ће бити заступљени највиши европски и Др Еткер стандарди у производњи прехрамбених производа. Инвестиција

Светски бренд
смањићемо сиву економију. Србија није помогла својим финансијама Др Еткеру, али им обећавамо да ће имати сваку
другу помоћ у реализацији нове инвестиције“, рекао је Вучић
и додао да се ускоро нада великим изненађењима, када је
реч о страним инвестицијама у Србији.
„Србија је добро место за немачке инвестиције, због чега
очекујем још више улагања. Бићемо добар домаћин немачким компанијама, које ће се осећати као у Немачкој, што значи да ћемо морати да мењамо наше радне навике“, поручио
је Вучић амбасадору и немачким инвеститорима.
Хајнц Вилхелм, амбасадор Немачке у Србији, нагласио
је да Вучићево присуство показује колики значај Србија придаје страним инвестицијама, а посебно немачким. Подсетио
је на изузетно добре резултате анкете спроведене међу немачким предузећима која послују у Србији, према којима би
92 одсто компанија, када би поново морале да бирају, поново
дошле у Србију.
„То је најбољи резултат икад постигнут у анкети која се
спроводи већ десет година“, рекао је Вилхелм, додавши да је
тај процент прошле године износио 88 одсто. Анкета је указала и на неке негативне елементе - 67 одсто испитаника
није задовољно економском ситуацијом у Србији, али је тај
проценат мањи него прошле године (80%). Немачки амабаса-

Компанија „Доктор Еткер“ запошљава око 7.000 радника у Немачкој и иностранству. „Доктор Еткер“ је у немачкој
прехрамбеној индустрији заступљен са око 350 различитих
производа, а у Србији са више од 100 производа. У саставу
компаније су бројна производна и продајна предузећа, која
послују у 35 земаља и производе око 3.500 различитих производа. Поред Немачке, предузећа се налазе, пре свега, у
Западној и Источној Европи, али и у Канади и Бразилу.
Компанија „Доктор Еткер“ настала је у немачком граду Билифелду, 1891. године, где је млади апотекар Аугуст Еткер
створио револуционарни пекарски изум - прашак за пециво. Током историје дуге више од 120 година, мала немачка
апотека израсла је у мултинационалну компанију, чије је седиште остало у Билифелду.
од 9,5 милиона евра се финансира 100% из сопственог капитала. Капацитет фабрике биће 6.000 тона годишње и производиће се Др Еткер и Це бренд производи. Др Еткер производи су већ почели да се производе од августа 2013. године у
Србији, а у новој фабрици ће се производити наш прашкасти
асортиман“, изјавио је Зоран Митић, управни директор „Др
Еткер“ Србија. Он се посебно захвалио партнерима на пројекту у првој фази изградње - интернационалној компанији из
Мађарске КЕСЗ, у кооперацији са домаћим подизвођачима и
локалним архитектонским бироом Д.А. Дизајн Архитектура.
А.Б.

Улога знања из области ИКТ и положај жена на тржишту рада

ФЕМИНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА
Управа за родну равноправност спровела истраживање са циљем да се формулишу
препоруке и смернице за даљи рад у овој области

У

права за родну равноправност Министарства рада, запошљавања и социјалне политике иницирала је спровођење Истраживања о улози знања из области ИКТ и
положаја жена на тржишту рада, са циљем да се кроз
анализу резултата и примера добрих пракси из региона и Европске уније формулишу препоруке и смернице за даљи рад
у овој области. Истраживање је спроведено у оквиру пројекта за реализацију Националног акционог плана за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности,
који се реализује уз подршку шведске владе и International
Management Group.
Резултати овог истраживања представљени су стручној јавности почетком априла, у Привредној комори Србије.
Проф. др Невенка Михајловић, државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, нагласила је да је полазна основа за иницирање истраживања била
чињеница да, према последњим статистичким подацима,
жене користе рачунаре и интернет у много мањој мери него
мушкарци. Ако се узме у обзир да су вештине које су у вези са
коришћењем инфокомуникационих технологија (ИКТ) постале предуслов за проналажење посла, а посебно добро плаћеног посла на савременом тржишту рада, као и да коришћење
савремених технологија значајно утиче на квалитет приватног живота, ово је нешто на чему ће се у наредном периоду
интензивно радити.
- Да би било јасно колика је важност коришћења ИКТ за
унапређивање родне равноправности, требало би поћи од
економског положаја у коме се налазе жене. Посебно бих ис-

Послодавци траже стручњаке
Истраживање је показало да је највећа препрека за жене
у ИТ сектору перцепција да се ради о традиционално мушком занимању, али и то што сами послодавци преферирају
стручњаке мушкарце. Устаљено је и мишљење да су мушкарци бољи стручњаци у математици и информатици, као
и да се жене не могу временски посветити послу колико
мушкарци. Упркос томе, три петине испитаника сматра да
би требало предузети конкретне кораке како би се подстакло запошљавање жена у сектору високих технологија, што
би, према већини испитаника, имало више позитиван него
негативан утицај.
такла чињеницу да, чак и на глобалном нивоу, можемо причати о такозваном „платном јазу“ између мушкараца и жена.
Мушкарци у просеку имају већа примања од жена за 15%,
рекла је др Невенка Михајловић.
Разлози таквог стања су бројни, а један од њих је тзв.
„феминизација радне снаге“, будући да жене постају доминантна радна снага у појединим професијама, попут здравства или социјалног сектора, у којем ради око 78% жена или
просвете, у којој ради око 70% жена. Ове области друштва
не важе за добро плаћене, док су, са друге стране, занимања
у ИКТ сектору међу најплаћенијима и најтраженијима, како
у Србији, тако и на глобалном нивоу. Осим висине плате,
жене имају потешкоће да ускладе професионални и приватни живот, јер се њихове обавезе настављају и у оквиру до-
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маћинства. Чињеница је да ИКТ омогућава да се превазиђе
физичка дистанца и умногоме олакша усклађивање професионалних и приватних обавеза.
- Желим да поручим да су Република Србија и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике веома
посвећени питањима унапређивања родне равноправности
Проф. др Невенка Михајловић

у свим сферама и на свим нивоима, при чему посебно истичем економски аспект. Наставићемо и у наредном периоду
да предузимамо све неопходне кораке како бисмо питање
родне равноправности оживели у пракси и како бисмо дошли до стандарда којима се тежи у целој Европи, истакла је
проф. др Невенка Михајловић.
Резултате истраживања, које је спровело удружење
„Једнаке могућности“, представио је тим ауторки, на челу са
проф. др Наташом Госпић. Она је нагласила да је за око 70%
послова у Србији потребно познавање ИКТ вештина. Иако
данас два пута више жена у Србији користи ИКТ него 2006.
године, потребно је да се системским мерама обезбеди стицање напредних пословних ИКТ вештина, нарочито за жене
које нису имале ни формалну ни неформалну ИКТ обуку. Ова
препорука се посебно односи на регионе без универзитетских центара, као и на жене које су своје образовање завршиле пре увођења ИКТ у формално и неформално образовање.
- Kроз низ препорука до којих су консултантикиње дошле, покушали смо да дамо смернице на који начин можемо
да побољшамо ситуацију. Међутим, како би ствари постале
боље, на овом задатку морају да раде заједно републички
органи, органи локалних самоуправа, приватни сектор, образовне институције и медији, а у самом истраживању пише и
на који начин, додала је проф. др Наташа Госпић.
У име ауторског тима о истраживању је говорила и доц.
др Драгана Мацура. Она је представила аспект истраживања
који се тиче анализе стања коришћења ИКТ и тржишта рада
и поређења стања у нашој земљи са земљама региона и ЕУ.
Посебан део истраживања посвећен је анализи броја жена и
мушкараца који су дипломирали на инжењерским наукама,
где је приметна пракса да више мушкараца уписује и завршава техничке факултете. Истакнута је и неопходност вођења
родне статистике на факултетима, као и промовисања техничких факултета средњошколкама.
В.Пауновић
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Подршка привредницима

НАЈБОЉИ БРЕНДОВИ СРБИЈЕ

„Металац“ и „Плазма“ су најбољи брендови у Србији у претходних 10 година, саопштено је на
свечаности проглашења победника јубиларне 10. акције “Најбоље из Србије”

П

ривредна комора Србије (ПКС), у сарадњи са Министарством спољне и унутрашње трговине и телекомуникација и „Привредним прегледом“, организовала
је прошле недеље, у Југословенском драмском позоришту, десету, јубиларну акцију „Најбоље из Србије“. Циљ
акције је да подстакне стварање квалитетних српских производа, промовише најбоље робне и корпоративне брендове Србије, ојача њихову тржишну позицију и улије поверење потрошачима и партнерима. У протеклој деценији, за „Најбоље
из Србије“ номиновано је око 1.200 брендова, а више од 250 је
награђено. Ове године проглашена су 23 победника за 2013.
и најбољи робни и корпоративни бренд у протеклих десет година, на основу тржишно-финансијских параметара, гласова
потрошача, стручне јавности и оцене жирија. У сарадњи са
водећим трговинама, додељен је и „Топ корнер“.
У овогодишњем жирију били су: Жељко Сертић, председник ПКС, министри Расим Љајић и Игор Мировић, Станислава Пак, саветница председника Србије, Стипе Ловрета
и Саша Вељковић, професори Економског факултета у Београду, Вера Вида, председница ЦЕПС-а, Душан Југовић, директор „Привредног прегледа“, Стојан Вучинић, представник
„Југоинспекта“, Слободан Милосављевић, саветник Коморе и
Жарко Малиновић, саветник председника ПКС.
„Металац“ је проглашен за најбољи корпоративни бренд
у претходних десет година, а „Плазма“ за најбољи робни
бренд у претходној деценији.
„Наша мисија је, у две речи, подршка привредницима,
али и поуздано партнерство државе са привредницима.
Привредног развоја не може бити без инвестиција и оне се

Највећи извозници у првом кварталу 2014.
Министарство финансија објавило је списак највећих извозника у првом кварталу ове године. Фабрика „Фијат аутомобили Србија“ (ФАС) у Крагујевцу у периоду јануар-март
2014. извезла је аутомобиле за 374,8 милиона евра. На тој
листи на другом месту је Нафтна индустрија Србије (НИС)
- 73,1 милиона евра, а на трећем „Тигар тајрс“ (Tyres) из Пирота - 61,5 милиона евра.
Међу највећим извозницима су и ХИП „Петрохемија Панчево“ (52,4 милиона евра), „Горење“ из Ваљева, Старе Пазове
и Зајечара (41,3 милиона), Железара „Смедерево“ (41 милиона) и „Тетрапак“ из Београда (35,5 милиона). Следе „Хемофарм“ из Вршца (32,8 милиона), „Јура корпорејшн“ (Yura
Corporation) из Раче (30,6 милиона), РТБ „Инвест Бор“ (28,4
милиона), „Таркет“ (Tarkett) из Бачке Паланке (27,7 милиона),
„Сирмиум стил“ (Sirmium Steel) из Сремске Митровице (26,1
милиона) и „Импол севал“ из Севојна (24,4 милиона).
Према подацима Управе царина, успешни извозници су и
„Вали“ из Белошевца (22,8 милиона) и „Леони“ из Прокупља
(22,2 милиона евра).
не могу силом довести у Србију, већ свежим идејама у пословању“, рекао је председник ПКС Жељко Сертић и додао да
што успешнији буду наши научници и креатори нових идеја,
то ће и привреда бити успешнија. Сертић је навео да је ове
године за награду „Најбоље из Србије“ кандидовано за 50
Бесплатна публикација о запошљавању

одсто више брендова него прошле године, истоимени сајт је
посетило преко 100.000 људи, а за кандидате су гласали и
људи ван Србије.
У категорији „Најбољи извозник“ победници су „Фијат
аутомобили Србија“, као велико предузеће, док је, када је реч
о малим и средњим предузећима, ту титулу понео „Биоенерџи поинт“ (Bioenergy).
Када је у питању корпоративни бренд, награђени су
Концерн „Бамби“ (храна), „Нектар“ (пиће), „Хемофарм“ (хемија, козметика, фармацеутски и сродни производи), „Алфа
плам“ (трајна потрошна добра), „Мона“ (одећа и обућа), НИС
(производна добра и пословне услуге), ДИС (велика услужна
предузећа) и „Енергопројект Ентел“ (мала и средња услужна
предузећа).
У категорији „Робни бренд“ најбољи брендови су „Искон“
уље (храна), „Јелен“ пиво (пиће), „Мерикс“ (хемија, козметика,
фармацеутски и сродни производи), „Металац“ посуђе (трајна потрошна добра), „Икстрим интимо“ (Extreme intimo, одећа
и обућа) и Хибрид сунцокрета Сумо 1 ПР (производна добра
и пословне услуге).
Награђени су и „Мамас бисквит хаус“ (Mammas Biscuit
House - најбољи локални бренд), „Премиа“ (најбоља трговинска робна марка) и „Наше зрно“, које је оцењено као најуспешније увођење новог бренда.
Најбољи инострани корпоративни бренд који послује у
Србији је „Кока кола хеленик“ (Coca Cola Hellenic), а најбоље
увођење страног бренда на тржиште Србије је Газпром петрол стејшнс (stations). Најбоље јавно, државно или доминантно државно предузеће је Телеком Србија, а најбољи бренд са
заштићеним географским пореклом је футошки купус. В.П.
23.04.2014. | Број 566 |
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Кампања Eвропске агенције за безбедност и здравље на раду

ЗДРАВА РАДНА МЕСТА
Стрес у вези са радом је проблем на нивоу организације, па је потребно да се
на исти начин и превазиђе, заједничким радом послодаваца и запослених

Е

вропска агенција за безбедност и здравље на раду
(EU-OSHA) широм Европе покренула je двогодишњу
кампању „Здрава радна места, управљање стресом“.
Истраживања су показала да је учесталост стреса у
вези са радом у Европи константно у порасту. Последње паневропско испитивање јавног мњења Европске агенције за
безбедност и здравље на раду је показало да чак 51% запослених тврди да је стрес у вези са радом уобичајен на њиховом радном месту, а 4 од 10 запослених сматра да се стресом
не управља на одговарајући начин у њиховој организацији.
Ипак, послодавци и запослени заједно могу много тога да
ураде како би успешније управљали и спречили стрес у вези
са радом и психосоцијалне ризике. Циљ кампање за здрава
радна места је да компанијама у томе помогне.
Покретање кампање је спојило комесара ЕУ за запошљавање, социјална питања и инклузију Ласла Андора
(László Andor), заменика министра за рад, социјално осигурање и добробит владе Грчке, Василиса Кегкероглуа (Vasilis
Kegkeroglu), који представља Грчку као председавајућу ЕУ, и
директорку Европске агенције за безбедност и здравље на
раду др Кристу Седлачек (Christa Sedlatschek). Они су позвали европска предузећа из приватног и државног сектора
да препознају потребу за превазилажењем стреса, чиме
ће заштитити здравље својих запослених и продуктивност
својих организација.

Проблем на нивоу организације
Комесар ЕУ Ласло Андор рекао је да је управљање стресом у вези са радом једна од кључних тачака у обезбеђивању
безбедности, здравља и опште добробити запослених у Европи. Послодавци више не могу себи да приуште да игноришу
стрес у вези са радом, јер он повећава стопу одсустава и снижава продуктивност.
- У предстојећем Стратешком оквиру ЕУ за безбедност и
здравље на раду 2014-2020, биће наглашено да боља заштита
менталног здравља запослених представља кључни фактор
у превенцији професионалних обољења. Овај оквир предлаже бројне активности, а једна од њих је размена идеја добре
праксе ради унапређења менталног здравља на раду. Позитивно радно окружење је важно, јер омогућава запосленима
да дуже раде, али је важно и зато што су запослени након
пензионисања и даље доброг здравља. Убеђен сам да ће нова
EU-OSHA кампања о стресу и психосоцијалним ризицима на
раду умногоме допринети овом циљу, наглашава Андор.
- Кампања за здрава радна места је одлична прилика за
промовисање потребе да радна места у Европи успешно превазиђу психосоцијалне ризике и стрес у вези са радом, рекао
је Кегкероглу и додао да кампања пружа потребну подршку
и смернице за послодавце, руководиоце, запослене и њихове
представнике.
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Др Седлачек је говорила о циљевима кампање и нагласила да, упркос растућем присуству и трошковима стреса у
вези са радом, и даље је присутно неразумевање, а ова тема
посебно осетљива.
- ЕСЕНЕР истраживање Европске агенције за безбедност
и здравље на раду је открило да преко 40% послодаваца сматра да је теже управљати психосоцијалним ризицима него

„традиционалним“ ризицима по безбедност и здравље на
раду. Стрес у вези са радом је проблем на нивоу организације, па је потребно да се на исти начин и превазиђе, заједничким радом послодаваца и запослених, каже др Седлачек.

Како то изгледа у Србији
У сегменту стреса на радном месту достигли смо светски врх. Према истраживањима о стресу на раду у Србији,
које је спровео „Инфостуд“, сваки други запослени испитаник
доживљава га на радном месту, 60% је константно под стре-

Здравија Европа
Европска агенција за безбедност и здравље на раду (EUOSHA) доприноси циљу да Европа буде безбедније, здравије
и продуктивније место за рад. Агенција истражује, развија
и дистрибуира поуздане, непристрасне информације о безбедности и здрављу и организује паневропску кампању за
подизање свести. Основана од стране Европске уније 1996.
године, са седиштем у Билбау, у Шпанији, Агенција спаја
представнике Европске комисије, владе држава чланица, организације запослених и послодаваца, као и водеће
стручњаке у свакој од 28 држава чланица ЕУ и шире.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

сом, 37% повремено, а само три одсто испитаника одговорило је да никада није под стресом.
Послодавци од радника очекују да буду флексибилни,
преузму ризик, ураде више за мању плату, буду толерантни
на неодређености и да саму несигурност доживљавају као
нормалну појаву. Чињеница је и да највећи број људи није ни
свестан да је под стресом. Психолози сматрају да је то нормало, јер су грађани Србије у последње две деценије доживели
многобројне стресове, па је велики број особа под хроничним
стресом који се последњих година одражава и кроз проблеме
узроковане социјалном транзицијом и сиромаштвом. Борба
за опстанак, инфлација, мале плате, захтеви пословних сарадника, шефова и власника приватних фирми, страх за голу
егзистенцију и опстанак радног места, погодовали су гомилању напетости и акумулацији „канцеларијског беса“.

Страх од отказа као епидемија
- Стрес је физички и психички одговор на околности
рада, а толико се често јавља да је попримио размере епидемије, каже докторка Марјана Тркуља, из Института за медицину рада Србије. - Он је узрочник многих обољења, повреда на раду и неспособности, па и дуготрајних боловања.
Радници у Србији највише страхују од губитка радног места,
што је последица високе стопе незапослености. Чак и они
који не добију отказ су под стресом, јер преузимају обавезе
отпуштених, плаше се за своје место и добијају осећај да су
угрожени. Захваљујући томе људи праве многе уступке и
пристају на разне неприхватљиве услове - да им послодавац
не исплаћује зараду, да их не вреднује ни професионално ни
људски, да им не плаћа прековремени рад...
Др Тркуља истиче да је стрес један од најчешћих разлога
за посету радника изабраном лекару, јер се људи углавном
јављају због главобоље, умора и болова у желуцу... Последице стреса су и несаница, нерасположење, губитак мотивације
за рад, висок крвни притисак, дијареја... Лечење много кошта
државу и здравствени систем, а докторка напомиње да се
скоро нико не труди да се то спречи или макар ублажи.
- Запослени човек има стрес зато што живи у страху да
ће бити избачен са посла, а то је у перцепцији просечног професионалца једнако пропасти. То зна сваки послодавац. На
бази страха од отказа гради свој ауторитет у односу на своје
запослене раднике. Наравно да то није добро ни за фирму, ни
за послодавца, ни за радника.
Драгослав Томовић, из Удружења за безбедност и
здравље на раду Србије, истиче да су међуљудски односи
један од најчешћих узрока стреса на радном месту. По његовим речима, последице стреса се могу смањити или отклонити различитим техникама, а пре свега организационим мерама. Као пример добре праксе наводи често организовање
састанака радника са послодавцем или шефом, на којима би
се разјаснило шта се од запосленог очекује на радном месту,
који су планови установе и где се запослени налази у тим
плановима.

Бесплатна публикација о запошљавању

- Светска здравствена организација (СЗО) је препоручила мере за превенцију последица стреса на раду, као саставни део новог европског акционог плана за ментално здравље,
изјавила је директорка Института за ментално здравље
проф. др Тошевски и најавила да ће оне бити садржане и у
новој Националној стратегији за развој менталног здравља.
В.Пауновић

Награде за најбољу праксу Европе
Кампања за здрава радна места жели да покаже како се
може управљати психосоцијалним ризицима на исти начин
као и било којим другим ризиком по безбедност и здравље
на раду. Организатори кампања позивају на учешће све организације и појединце, како на локалном, тако и на националном и европском нивоу. На локалном нивоу кампању ће
координисати национални координатори Европске агенције
за безбедност и здравље на раду, у више од 30 европских
држава. Кампању подржавају званични партнери - паневропске и мултинационалне организације, медијски партнери, државе председавајуће Саветом ЕУ, Европски парламент, Европска комисија и европски социјални партнери.
Предвиђено је и укључивање организација из целе Европе
кроз различите активности, као што су: обуке, конференције, радионице, такмичења за постере, филмове и фотографије, квизови, планови, рекламне кампање и конференције за штампу. Као најважнију активност организатори
истичу конкурс за доделу „Награде за добру праксу у Европи“, на који се могу пријавити све европске организације
које успешно уводе мере за смањење и уклањање стреса.
Додела награда предвиђена је у априлу следеће године,
док ће се у новембру одржати завршни европски Самит за
здрава радна места.
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Занимање будућности

ПРОГРАМИРАЊЕ - ПО ДИКТАТУ НОВОГ ДОБА
Увек ће постојати потреба за људима који умеју да решавају проблеме, али
имају и креативну црту

И

без великих научних студија, одавно је јасно да је
програмирање једна од професија чији ће се значај временом увећавати. Тренутни положај, чак и у
Србији, као и повољни трендови развоја, упућују на
такав закључак, а највише снажан развој нових технологија
и њихова све већа примена у свакодневном животу. Програмери са којима смо разговарали то потврђују, с тим што ни
они нису у стању да предвиде окружење у којем ћемо живети
у наредним деценијама. У једно су сигурни: посла за програмере ће увек бити.
„Еволутивни ток људског друштва иде ка све већој аутоматизацији и отуда сектор који то креира може готово
бесконачно да расте. Реалнији је сценарио да дође до неког
квантног скока у технологији, да се појави потпуно нова
технологија, па да то евентуално остави последице на нашу
професију, него да ће ово пући као мехур од сапунице“, каже
Ђорђе Милић, програмер у новосадској ИТ компанији „Прозон“.
Програмери размишљају инжењерски - кад се нађу
пред проблемом траже како да га реше. Када Ђорђе и његов колега Владимир Дејановић напусте просторије фирме у
којој раде на моделима оптимизације функционисања великих пословних система, тај императив носе свуда са собом
и где год уоче проблем у функционисању система на лицу
места траже решење.

„Када видимо проблем, било на шалтеру или негде
другде, тражимо начин да тај процес упростимо. Зашто је
негде потребно три папира, када је сасвим довољан и један,
мада се ми трудимо да папир потпуно избацимо из употребе“, уз осмех каже Владимир.
Колико се ИТ сектор брзо развија, саговорници илуструју
податком да је још пре десетак година програмером сматран
стручњак који ради у неколико програмских језика. Диктат
новог доба наметнуо је креирање посебних грана и потребу
да се програмери определе за специјализацију у одређеној
области. Тимови који данас раде на развоју софтвера састављени су од експерата за одређене области.
„Технологија се све брже иновира, све је више програмера, а у Србији су они и даље потребни. Расту и захтеви тржишта, али и намећу се све краћи рокови за завршетак посла.
Тимски рад је отуда неопходан и сада, а тако ће, нема сумње,
бити и у будућности“, објашњава Ђорђе.
Никола Милинковић, из „Егзекома“, такође успешне новосадске ИТ компаније, верује да ће се у блиској будућности
променити концепт друштва - нестаће потреба за физичким
и репетитивном радом. „Еволутивни ток иде ка потпуној
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аутоматизацији. Очекује нас потпуна промена погледа на
одређена питања, међу којима је и да ли човек уопште мора
да ради“, уверен је Никола.
„Нове технологије залазе у области и производњу где је
то до пре неколико година било незамисливо и тај прогрес
није могуће зауставити“, наводи Марко Гаћеша из „Егзекома“.

То што ИТ у разним областима није толико присутан у
Србији као у неким другим земљама, последица је чињенице
да је код нас људски рад и даље јефтин, и стога не постоји
потреба да се на том плану ишта мења, односно да се кроз
нова решења иде на смањивање трошкова рада. Међутим, те
промене су и код нас неминовне.
Над професијом мојих саговорника и даље постоји облак
енигме. Признају да им се ретко дешава да људима изван
бранше морају да објашњавају чиме се тачно баве. На помен
професије, захваљујући слици коју су створили медији, људи
им углавном узвраћају уздахом и коментаром о „доброј плати“.
„Ово занимање је за ширу јавност нешто ново, нешто што
звучи непознато. У нашем друштву се и даље испољава страх
од непознатог, што је често видљиво по томе како се људи
односе према примени нових технологија. Тешко их усвајају,
а умеју врло брзо да их одбаце, нарочито под утицајем дезинформација или неких гласина“, примећује Ђорђе Милић.
Иако сва четворица предвиђају да нас у будућности очекује и далеко виши ниво информатичке писмености, немају
дилему о томе да ли ће и поред тога, а уз знање доступно
свима на интернету, постојати потреба за професионалним
програмерима.
Владимир подсећа да је у појединим државама програмирање уведено као обавезан предмет у основним школама
„То је предмет који данас има смисла, баш као и познавање
природе и друштва“, додаје. Ипак, ту се уче само основне ствари, за решавање проблема потребно је много више.
„Неке лекције из садашњости дају наговештај онога што
нас чека. Алати ће постајати све лакши за употребу обичном
човеку, али, с друге стране, проблеми које буде наметало
ново време биће све сложенији. Њих ће, као и до сада, моћи
да решавају само за то обучени људи, дакле програмери“, истиче Марко Гаћеша.
„Увек ће постојати потреба за људима који умеју да решавају проблеме, али имају и креативну црту“, поентира Никола Милинковић. Само је неизвесно да ли ће на ту потребу
и у будућности одговарати искључиво програмери или ће се
та форма променити.
Извор: Б92
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Бор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КЛАДОВО
19320 Кладово, Краља Александра 35

Директор
УСЛОВИ: 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, андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив: дипл. социјални радник
и најмање пет година радног искуства у струци; да је
кандидат држављанин Републике Србије; да је здравствено способан; да није осуђиван за кривична дела;
да се против истог не води истрага и да није подигнута
оптужница за кривична дела која га чине неподобним за
вршење дужности директора из надлежности основног
и вишег суда; да поседује организаторске способности
и најмање пет година радног искуства у струци; да уз
захтев и друге доказе приложи програм рада за мандатни период. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремени
и непотпуни захтеви неће се разматрати. Захтев са документацијом доставити на адресу: Центар за социјални
рад Кладово, Краља Александра 35, са назнаком: „За
Управни одбор - конкурс“.
Ч ачак
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

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

Оперативни и припремни послови у области
грађења и урбанизма
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одговарајућег
занимања; да кандидат испуњава следеће услове:
високо образовање на струковним студијама првог
степена (основне академске и основне струковне) у
образовно-научном пољу техничко-технолошких наука,
друштвено-хуманистичких наука, област грађевинарства, област инжењерског менаџмента и организационих наука, област економских и правних наука, област
менаџмента и бизниса, односно завршена виша пословна школа, односно завршене студије на вишој грађевинској школи, положен возачки испит за возача „Б“ категорије и познавање рада на рачунару. Поред посебних
услова, кандидат мора да има једну годину радног искуства и положен државни стручни испит.
Послови теренске контроле и вођења пореског
прекршајног поступка
на одређено време од шест месеци
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег
занимања; да кандидат испуњава следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије)
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких
наука, област правне и економске науке по четворогодишњем наставном плану, односно завршене основне
студије на правном или економском факултету у трајању
од најмање четири године, завршен правни, односно
економски факултет, најмање три године радног искуства, познавање рада на рачунару. Поред посебних
услова, кандидат мора да има положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима, да
је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да
има општу здравствену способност и да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве са доказима о испуњавању услова који не могу
бити старији од шест месеци, подносе се у оригиналу
или у овереној фотокопији, Општинској управи Општине Лучани, у року од 8 дана од дана објављивања, са
назнаком: „За оглас“. Пријаве у којима није наведено за
која радна места конкуришу, неће се разматрати. Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

32240 Лучани, Југословенске армије 5
тел. 032/5150-605

Послови архиве

на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одговарајућег занимања; да кандидати испуњавају следеће услове: високо
образовање стечено на струковним студијама првог степена (основне академске и основне струковне), односно
на студијама у трајању до три године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област економских и правних наука, менаџмента и бизниса, односно завршена виша пословна школа и познавање рада на
рачунару. Поред посебних услова, кандидат мора да има
једну годину радног искуства и положен државни стручни испит. Кандидат треба да испуњава и услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима: да
је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да
има општу здравствену способност и да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве са доказима о испуњавању услова, који не могу
бити старији од шест месеци, подносе се у оригиналу
или у овереној фотокопији, Општинској управи Општине Лучани, у року од 8 дана од дана објављивања, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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К ра љ е в о

Ле с к о в а ц

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСОТИНЦЕ

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима архивирања

на одређено време до 12 месеци, за рад у Одељењу за
општу управу и заједничке послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или техничког смера, једна година радног искуства. Поред наведених услова потребно је да кандидат испуњава опште
услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин
РС, 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 шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу,
да испуњава друге услове предвиђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у
органу.
Пријаве се подносе Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Крушевац
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Живадина Апостоловића 47
тел. 037/713-189

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, кандидат мора да испуњава и следеће услове:
да је држављанин Републике Србије, који 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 четри 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 и најмање пет
година радног искуства у струци. Кандидат је дужан
да уз пријаву са биографским подацима поднесе: програм рада за мандатни период, доказ о стручној спреми и радном искуству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да се против њега
не води кривични поступак, односно да није осуђиван
за кривично дело, као и уверење о општој здравственој
способности. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу, са назнаком на коверти: „Пријава на конкурс
за именовање директора“.
Бесплатна публикација о запошљавању

16210 Власотинце, АВНОЈ-а 1
тел. 016/877-466

Директор - волонтер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, учитељски,
филолошки или филозофски факултет; 3 године радног
искуства на руководећим радним местима. Уз пријаву на
конкурс доставити: биографске податке, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној стручној спреми, потврду о радном искуству, потврду да кандидат
није осуђиван и да се не води кривични поступак против
лица и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
16240 Медвеђа, Јабланичка 65
тел. 016/891-069

Конкурс објављен 09.04.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: књиговођа,
поништава се у целости.
Ниш
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Пословни секретар

за рад у Одељењу за општу управу и непривредне
делатности, на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар; најмање једна година радног искуства; испуњеност
услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 44/98,
49/99, 34/01 и 39/02): да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу;
да испуњава друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у
органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.
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Н о в и Са д
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

21220 Бечеј, Трг братства и јединства 16

Секретар

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, најмање
пет година радног искуства на административним пословима, знање српског и мађарског језика, знање рада на
рачунару и да је кандидат становник Месне заједнице
Братство јединство (III месна заједница) из Бечеја. Уз
пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат није осуђиван. Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве доставити Савету Месне заједнице на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пож аревац
ОПШТИНСКА УПРАВА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Цара Лазара 15

Послови везани за рад општинских органа и
радни однос
на одређено време до повратка запослене са боловања

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, 34/02,
49/05 и 23/13), кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: средња школска спрема - правне, економске или техничке струке или матурант гимназије, 3
године радног искуства, положен стручни испит за рад у
органима државне управе. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу и у овереној фотокопији (диплома о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном државном испиту,
доказ о радном искуству у струци, уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат), подносе се начелнику Општинске управе. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања, на адресу: Општинска управа Голубац, Цара Лазара 15, 12223 Голубац. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Послови урбанизма

струковне студије) из области грађевинарства или архитектуре, 1 година радног искуства и положен стручни
испит за рад у органима државне управе. Пријаве на
оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних
услова, у оригиналу и у овереној фотокопији (диплома
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, уверење о положеном
државном испиту, доказ о радном искуству у струци,
уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат), подносе се начелнику Општинске управе.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања, на адресу: Општинска управа Голубац, Цара Лазара 15, 12223
Голубац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
Пријепоље
ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЗЛАТАР“
31320 Нова Варош, Карађорђева 36
тел. 033/62-621

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, најмање три
године радног искуства. Поред наведених услова, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају
општу здравствену способност, да су држављани РС,
да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Уз пријаву на оглас са радном биографијом, кандидат за директора прилаже и доказе о
испуњавању услова - уверење о држављанству РС - не
старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену копију, лекарско уверење,
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом
високом (вишем) образовању, доказ о радном искуству
у струци и доказ да није осуђиван и да се против њега
не води кривични поступак. Рок за подношење пријава
(поштом или непосредно у ТСЦ „Златар“) је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. О исходу огласа кандидати ће
бити писмено обавештени.
Сомбор
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Кнез Михајлова 24
тел. 025/466-000

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

Јавни правобранилац Општине Оџаци

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, 34/02,
49/05 и 23/13), кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: виша стручна спрема - грађевинске
струке, односно високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске студије, основне

УСЛОВИ: За правобраниоца може бити именовано лице
које испуњава опште услове за заснивање радног односа у државним органима, односно локалној самоуправи
и које је завршило правни факултет, положило правосудни испит и има најмање 5 година радног искуства на
пословима правне струке. Правобранилац не може бити
одборник Скупштине Општине, нити члан органа поли-
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тичке странке или партије, не може вршити другу службу, посао или дужност који су неспојиви са функцијом
правобраниоца. Пријаве са потребном документацијом
кандидати треба да доставе Комисији за кадровска,
административна питања и радне односе Скупштине
општине Оџаци, Кнез Михајлова 24, Оџаци, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и
на огласној табли Општинске управе Општине Оџаци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.
Ша б а ц
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

15350 Богатић, Мике Витомировића 6

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има
високу стручну спрему, односно завршен факултет
друштвених наука; најмање три године искуства у библиотечкој или информационој делатности; да поседује
организационе способности; да поседује знање минимум
једног страног језика (говорног и писаног); познавање
рада на рачунару у МS Office окружењу и администрирању друштвених мрежа (Facebook, Twitter, Instagram,
Googleplus), као и искуство у администрирању сајтова.
Конкурсна документација за избор директора треба да
садржи: предлог програма рада и развоја библиотеке за
период од четири године, оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству;
радну биографију; уверење надлежног органа да се
против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница (не старије од шест месеци)
за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију личне карте, доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Пријаве
са доказима о испуњавању општих и посебних услова
доставити лично или поштом, на горенаведену адресу.
Ужице
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
31210 Пожега, Краља Александра 8
тел. 031/811-525

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат
који поред општих услова за заснивање радног односа испуњава и следеће посебне услове: да има високу стручну спрему - VII/1 степен, друштвеног смера, 3
године радног искуства. Уз пријаву на конкурс потребно
је да кандидат приложи доказе о испуњености услова:
фотокопију дипломе, доказ о радном искуству, уверење
да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван правноснажном пресудом, радно професионалну биографију, уверење о држављанству,
Бесплатна публикација о запошљавању

извод из матичне књиге рођених, програм рада и развоја установе. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
В рање
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Дипломирани социјални радник
на одређено време

УСЛОВИ: факултет политичких наука - група социјални
рад и социјална политика, 1 година радног искуства. Уз
пријаву на оглас и биографске податке, кандидати подносе следеће доказе: диплому или оверена фотокопија,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење да није под истрагом.
З а ј еча р
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ „ЦЕКИТ“
19000 Зајечар, Доситејева 1/5

Директор
УСЛОВИ: висока стручна спрема - факултет друштвених
наука (одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена - дипломске академске студије - мастер;
специјалистичке струковне студије или специјалистичке
академске студије; високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године); најмање 5 година радног
искуства; да кандидат није осуђиван за кривична дела
која се гоне по службеној дужности; активно знање једног светског језика; држављанство Републике Србије;
општа здравствена способност. Кандидати уз пријаву
подносе на наведену адресу: предлог програма рада и
развоја Центра за културу и туризам „ЦЕКИТ“ у Зајечару за период од четири године; оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; оверену
копију радне књижице или доказ о радном искуству;
биографију која мора да садржи елементе који доказују
стручност из делокруга рада установа културе; уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење
о држављанству Републике Србије; лекарско уверење
(оригинал). Директора установе Центар за културу и
туризам „ЦЕКИТ“ у Зајечару именује Скупштина града
Зајечара на период од 4 године на предлог Управног
одбора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања, а непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве се могу доставити поштом
или лично на наведену адресу, сваког радног дана, у
времену од 08,00 до 14,00 часова.

Национална служба
за запошљавање
23.04.2014. | Број 566 |
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Администрација и управа/ Трговина и услуге

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

послови и активно укључивање у решавање проблема и
тежња побољшању пословања.

Чистачица

Профил кандидата: изражене комуникационе способности (у писаној и усменој комуникацији); предност и
фокус на тачности и квалитету пружених услуга; енергичност и усмереност на постизање и превазилажење
задатих циљева; проактивност и тимски дух и флексибилност и способност брзог прилагођавања променама.

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173
за рад у Одељењу за општу управу и друштвене делатности
у Општинској управи Општине Сокобања, на одређено
време од 1,5 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на оглас
са биографијом, кандидати су дужни да доставе и
потребна документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење
основног и вишег суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу и доказ о радном искуству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Уколико испуњавате услове, пошаљите мотивационо писмо и CV са новијом фотографијом на e-mail:
tamara.stojanovic@аdecco.com; Subject title: Call centar
аgent. Биће контактирани само кандидати који испуњавају услове конкурса. Оглас је отворен до попуне радних
места.
DOO „CARNELIAN“

21234 Бачки Јарак, Партизанска 25а
тел. 021/4739-148
е-mail: carnelian@open.telekom.rs

Возач теретног возила

на одређено време 6 месеци

Трговина и услуге
„MANAGE HRS“ DОО

11000 Београд, Маршала Бирјузова 8/IV
е-mail: оffice@manage.cо.rs

Програмер

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет организационих наука, програмер смера информационе технологије, са знањем програмског језика C, C+ и C++.
Заинтересовани кандидати могу слати пријаве мејлом.
Конкурс је отворен 15 дана.
АDECCO HUMAN RESOURCES DОО
34000 Крагујевац, Smallville
Булевар краљице Марије 54/њ
e-mail: tamara.stojanovic@аdecco.com

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возач теретног моторног возила или руковалац грађевинским машинама, возачка дозвола „Ц“ категорије, пробни рад 1
месец. Јављање кандидата на број телефона: 021/4739148.
ЗАНАТСКА РАДЊА „БРИЛ-СУ“
24000 Суботица, Тителска 3
тел. 064/1125-158

Радник на полиуретанској машини
Опис посла: ливење ђонова на полиуретанској машини.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске или
металске струке, рад на бризгаљкама, пожељно радно искуство на траженим пословима. Радне биографије
слати на e-mail: оffice@bril.rs или се јавити на број телефона: 064/1125-158. Лице за контакт: Бранислав Војнић
Зелић. Рок за пријављивање је до 30.04.2014. године.

Кол-центар агент
за рад у Београду
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, одлично
познавање говорног и писаног немачког језика (предност ће имати особе којима је немачки матерњи језик);
пожељно искуство у пружању услуга странкама, продаји
и контакт центру или на сличном радном месту; знање
рада на рачунару (искуство употребе у радном окружењу); пожељно познавање CRM; пожељно знање других страних језика.
Опис дужности: пружање услуга клијентима телефоном,
факсом, поштом или мејлом; улазни и излазни позиви,
укључујући и позиве ради продаје и вршења маркетиншких активности; уношење података у специфичне
рачунарске програме клијената; други административни
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„ЕBS SMART CОМ“ DОО

24000 Суботица, Бошка Вујића 5
e-mail: contact@smart-com.rs

Продавац у кол-центру

на одређено време од 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: лице без обзира на врсту и степен стручне
спреме, основи рада на рачунару, пробни рад 3 месеца. За изабране кандидате предвиђена је обука. Радне
биографије слати на e-mail: contact@smart-com.rs или
се јавити лично на адресу: Трг цара Јована Ненада 15
(понети радну биографију). Рок за пријаву је 15.05.2014.
године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

Менаџер безбедности

познавање рада на фискалној каси. Након истека пробног рада могућност заснивања радног односа. Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона:
069/2206-889, од 11,00 до 18,00 часова. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
менаџер безбедности, пожељно радно искуство, познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel), знање енглеског
језика (виши ниво).

21000 Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 22
тел. 060/6033-338
е-mail: sandra.kokovic@gmail.com

„ПОСЛОВНИ СИСТЕМ ФТО“ ДОО
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46
тел. 064/208-95-11
на одређено време до 3 месеца

Радник обезбеђења и заштите од пожара
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI, V, IV или III степен стручне спреме у
било ком занимању, радно искуство 12 месеци, знање
енглеског језика (почетни ниво).
ОСТАЛО: положен стручни испит из заштите од пожара,
возачка дозвола „Б“ категорије, да кандидат није осуђиван, да није покренута истрага и да се против њега не
води кривични поступак. Пријаве слати у року од 15
дана од дана објављивања.
ФИНИК

11000 Београд, Гундулићев венац 36
е-mail: mladen.finik@gmail.com

Књиговођа - рачуновођа
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме у било
ком занимању, обавезно радно искуство од најмање пет
година, неопходно одлично познавање важећих прописа, није неопходна лиценца, знање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати пријаве могу слати мејлом.
Конкурс је отворен до 01.05.2014. године.
ХТП „ПЛАЖА“ ДОО

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

„DONANATURALES“ DОО

Мушко - женски фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство 12 месеци, пробни рад 2 месеца. Јављање кандидата на број телефона: 060/6033-338,
достављање радних биографија на увид. Рок за пријаву
на конкурс је до попуне радних места.
ЗТР „ТРЕФ“

Предузетник Трифић Борис
Сокобања, Светог Саве 9а
тел. 063/8424-322
e-mail: boris3f@yаhoo.com

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII/1 степен, поседовање лиценце. Рок за пријаву је до 15.05.2014. године. Заинтересовани кандидати могу радне биографије
да доставе мејлом или да се јаве на горенаведени број
телефона, особи за контакт: Борису Трифићу.

Национална служба
за запошљавање

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.
СТР „ДУЛЕ“

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

Трговац

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен у траженом занимању или
лице без обзира на степен и врсту стручне спреме, са
радним искуством на наведеним пословима, пожељно је
Бесплатна публикација о запошљавању
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Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство
ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА „ИНБ“
24210 Бајмок, Штросмајерова 14
тел. 024/762-193
e-mail: inb@inbajmok.com

Тапетар на пословима тапацирања
намештаја - столица
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, тапетар, 12 месеци радног искуства на траженим пословима. Пријаве
слати на e-mail: inb@inbajmok.com, поштом на адресу:
Штросмајерова 14, Бајмок или се јавити на број телефона: 024/762-193. Лице за контакт: Ана Радаковић. Рок за
пријављивање је до 30.04.2014. године.

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.
АД „ХЛЕБ“

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/8047-409
е-mail: оrijen.pejic@hleb.rs

Електричар - електромеханичар
ДРВНОИНДУСТРИЈСКО
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „САВА“
22427 Хртковци, Војводе Степе 17
тел. 022/455-010
е-mail: аdsava@beotel.rs
www.sava.rs

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство на одржавању процесне опреме
и уређаја (пекарске машине, расхладне коморе и сл.),
возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве слати на горенаведену мејл адресу или се јавити на број телефона:
062/8047-409.

Руководилац рачуноводства
УСЛОВИ: школска спрема - виша или висока - економског, финансијског или рачуноводственог смера; одлично познавање законске регулативе (посебно у области
ПДВ-а, пореза); најмање 3 године радног искуства на
самосталној изради и састављању биланса и финансијских извештаја; одлично познавање рада на рачунару; изражене комуникационе и организационе способности; изузетне аналитичке вештине, способност
руковођења, самосталност и иницијатива у извршењу
задатака. Заинтересовани кандидати могу да пошаљу
CV електронским путем. Само кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на проверу стручног знања. Рок за
пријаве је до 16.05.2014. године.
ДОО „БАЛАШ“

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

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

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.

Обука за активно
тражење посла
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„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

Бравар

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: самостално изводи браварске радове на
изради радног комада, демонтажи и/или склапању,
монтажи подсклопова и склопова по радном налогу уз
обавезу поштовања прописа безбедности и здравља на
раду, припрема алат и потрошни материјал потребан за
рад, на основу отворених радних налога на машинама
израђује разне производе од лима, металних плоча и
профила, опслужује машине при изради и врши одлагање готових производа, обавља све браварске послове
при изради и монтажи машина, уређаја и инсталација,
ради послове брушења, бушења материјала при изради готовог производа, саставља полупроизводе завртним елементима, учествује у припреми помоћних радних
платформи и скела, израђује и монтира радне скеле и
платформе, бира елементе за монтажу и исте монтира,
припрема кројењем по мери елементе потребне за рад,
чисти и одмашћује елементе заваривања, проверава
исправност вентила и црева на боцама, обрађује место
вара, врши антикорозивну заштиту вара и објекта заваривања, мери, премерава, контролише (старе/скинуте
и/или нове) делове производа (подсклопова/склопова
итд.), разврстава добре/употребљиве делове за даљу
обраду и одлаже их на за то предвиђена места, самостално ради са механизованим и/или ручним алатом,
поступа по цртежу и/или важећој технолошкој документацији и упутствима која прате израду позиција на радном месту.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Индустрија и грађевинарство/ Mедицина

УСЛОВИ: средња стручна спрема - III-V степен (смер
бравар), потребно претходно радно искуство минимум 3
године на пословима у струци - браварским пословима,
способност рада на висини (предност), тачност и прецизност у послу, уредност и педантност у раду, спремност на стално усавршавање, рад у сменама, радно
место са повећаним ризиком.
Глодач

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

Опис посла: самостално врши машинску обраду на глодалици радних комада по радном налогу, уз обавезу
поштовања прописа безбедности и здравља на раду,
припрема материјал за рад, стара се о исправности и
врши ситне поправке алата (нпр. оштрење ножева), у
раду доследно примењује поступке система квалитета,
учествује у извршавању задатака у производном процесу, учествује у контроли квалитета при изради металних елемената, подешава и припрема машину за рад,
мери, премерава, контролише (старе/скинуте и/или
нове) делове производа (подсклопова/склопова итд.),
разврстава добре/употребљиве делове за даљу обраду и одлаже их на за то предвиђена места, самостално
ради са механизованим и/или ручним алатом, поступа
по цртежу и/или важећој технолошкој документацији и
упутствима која прате израду позиција на радном месту.
УСЛОВИ: средња стручна спрема - III-V степен (смер
глодач), потребно претходно радно искуство минимум
3 године на пословима у струци: глодалици, стругу,
тачност и прецизност у послу, уредност и педантност у
раду, спремност на стално усавршавање, рад у сменама.
ОСТАЛО: Биографију и пропратно писмо послати на
е-mail: info@tvbratstvo.rs или на горенаведену адресу, до
16.05.2014. године. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“
37230 Александровац, Болничка 6
тел. 037/751-148

Доктор медицине
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар (општи смер)

медицински факултет (VII/1 степен); положен стручни
испит; лиценца Лекарске коморе Србије или решење о
упису у именик Лекарске коморе Србије. Посебни услови за заснивање радног односа за медицинску сестру техничара: завршена средња медицинска школа - општи
смер (IV степен); положен стручни испит; лиценца
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Посебни услови
за заснивање радног односа за спремачицу: завршена
основна школа (I степен). Заинтересовани кандидати уз
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; оврену фотокопију решења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце Лекарске коморе Србије или решење о упису
у Лекарску комору Србије (за доктора медицине); оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара
и здравствених техничара Србије или решење о упису
у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије (за медицинске сестре - техничаре); фотокопију личне карте; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење надлежног суда); кратку
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве
доставити лично правној служби или на адресу Дома
здравља, са назнаком: „Пријава на оглас“, у року од 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене, непотпуне
и непотписане пријаве неће се разматрати.
ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК

16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

Дипломирани економиста

на одређено време до једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
економиста, пробни рад није предвиђен, предвиђен је
разговор са кандидатима, завршен економски факултет, радно искуство најмање 1 година у струци, познавање рада на рачунару, познавање послова из области
јавних набавки и електронског фактурисања пружених
здравствених услуга. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Потребна документација: пријава са кратком биографијом, оверена
фотокопија дипломе, лекарско уверење да није старије
од 6 месеци, оверена радна књижица. Пријаве са пратећом документацијом могу се донети лично или послати на адресу Дома здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Доктор медицине

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 1

Спремачица

на одређено време, са положеним стручним испитом, за
рад у Служби здравствене заштите одраслог становништва
са хитном медицинском помоћи и кућним давањем,
до повратка медицинске сестре која се налази на
породиљском боловању

на одређено време до 12 месеци
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом о раду, кандидат мора да
испуњава и посебне услове утврђене Правилником о
организацији и систематизацији послова Дома здравља
„Др Добривоје Гер. Поповић“. Посебни услови за заснивање радног односа за доктора медицине: завршен
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степеном стручне спреме,
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општег смера, лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ако 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 на
писарници Дома здравља или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације обратити се на број телефона: 012/662240.
ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“

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

Радиолошки техничар

на одређено време ради замене раднице на породиљском
одсуству, до 12 месеци, за рад у Одељењу за радиолошку
дијагностику у Шиду

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - радиолошког смера и положен стручни испит, најмање 3
месеца радног искуства по положеном стручном испиту и лиценца. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови‘‘, поштом
или лично предати на писарницу Дома здравља Шид.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице; копију/
очитану личну карту и копију лиценце.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Доктор медицине

за рад у ОЈ Општа болница Прибој
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит.
Медицинска сестра - техничар
за рад у ОЈ Општа болница Прибој
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу за пријем са
тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, односно школи; оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту и краћу биографију. Пријаве са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу. Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центара, у року од 30 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Сајмови
запошљавања
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300

Доктор медицине

за потребе ОЈ болница Сурдулица
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит за доктора
медицине. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
за докторе медицине, извод из матичне књиге рођених
и лекарско уверење.
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.
ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА

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

Возач санитетског возила

на одређено време због повећаног обима посла, до 12
месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, саобраћајна школа, КВ возач „Д“ категорије. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе, доказ о категорији,
стручној оспособљености, уверење о здравственој способности и кратку биографију. Оглас је отворен 8 дана.
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.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“

спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце
за рад или решење о упису у Комору.

Специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације

за рад у амбуланти Нова пијаца, Служба за здравствену
заштиту одраслих Дома здравља Крушевац, на одређено
време од 3 месеца, због повећаног обима посла

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
оверену фотокопију уверења о завршеној специјализацији из физикалне медицине и рехабилитације и кратку биографију. Пријаве се достављају на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.
ZU „GOODWILL АPOTEKA“

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

Дипломирани фармацеут

Место рада: Мали Иђош - Фекетић, Кањижа, Бачка Топола,
Кикинда и Суботица
5 извршилаца

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.
ЗУ АПОТЕКА „ХУМАНУС Г“

24000 Суботица, Петефи Шандора 6

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да
испуњава и следеће посебне нуслове: да има високу стручну спрему здравствене струке: дипломирани
фармацеут или доктор медицине (завршен медицински
факултет), најмање 5 година стажа у струци - области
здравствене заштите. Кандидат уз пријаву треба да приложи: доказ о завршеној школској спреми (диплому или
оверену фотокопију дипломе), доказ о радном стажу
(фотокопију радне књижице), уверење о некажњавању
и да се против кандидата не води истрага, ни кривични поступак, као и фотокопију личне карте. Пријаве са доказима подносе се у року од 15 дана од дана
објављивања, на адресу Апотеке, са назнаком: „Конкурс
за директора“. Неблаговремене и некомплетне пријаве
неће се узети у разматрање.

Доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце
за рад или решење о упису у Комору.
Виша медицинска сестра

за рад у Служби поливалентне патронаже Дома здравља,
на одређено време од 3 месеца, због повећаног обима
посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена виша медицинска школа или висока школа
струковних студија - VI степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или
решење о упису у Комору.
Виши радиолошки техничар

за рад у Одељењу за радиолошку дијагностику Дома
здравља, на одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена виша медицинска школа радиолошког смера
или висока школа струковних студија радиолошког смера - VI степен стручне спреме и положен стручни испит,
поседовање лиценце за рад или решење о упису у Комору.
Лабораторијски техничар

за рад у Служби лабораторијске дијагностике Дома
здравља, на одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар - IV степен стручне спреме, положен
стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење
о упису у Комору.
Медицинска сестра

за рад на пословима тимске сестре у Одељењу за
здравствену заштиту деце предшколског узраста, Служба
за здравствену заштиту деце Дома здравља, на одређено
време од 3 месеца, због повећаног обима посла

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине

за рад у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског
превоза Дома здравља Крушевац, на одређено време од 3
месеца, због повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
Бесплатна публикација о запошљавању

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
23.04.2014. | Број 566 |

19

Mедицина

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа, педијатријског
или општег смера - IV степен стручне спреме, положен
стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење
о упису у Комору.
Медицинска сестра

за рад на пословима тимске сестре у амбуланти
Дијагностичког центра, Службе за здравствену заштиту
одраслих, на одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа, општег смера - IV
степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у Комору.
Медицинска сестра

за рад на пословима тимске сестре у Одсеку дечије
и превентивне стоматологије Службе стоматолошке
здравствене заштите, на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа - IV степен 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 фотокојиу уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију
лицнеце за рад или решење о упису у Комору медицинских сестара и техничара.
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 спсобности
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 њим се неће
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
слати на горенаведену адресу.
„АLLABO“ DОО

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

Обрада микробиолошких узорака
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста
медицинске микробиологије, радно искуство 3 године, познавање рада на рачунару, познавање бактериологије, поседовање лиценце. Пријаве слати на е-mail:
аllabobg@hotmail.com.
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18420 Блаце, Браће Вуксановића 55
тел. 027/371-464

Возач

на одређено време до повратка запосленог са одсуства

Опис послова: врши превоз пацијената до установе и из
установе, по налогу лекара обавља превоз медицинских
екипа, врши превоз запослених, врши мање оправке
на возилима, редовно одржавање, промену уља, гума,
воде, брине о снабдевености возила дериватима нафте,
води рачуна о хигијени возила, помаже приликом уношења и изношења пацијената из возила, води неопходну документацију са одговарајућим подацима. Обавља и
друге послове по налогу претпостављених.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме и положен
возачки испит „Б“ категорије. Уз пријаву са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о
врсти и степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 6
месеци и оверену фотокопију возачке дозволе. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За оглас“.
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова
у Одсеку за епидемиолошки надзор Одељења за
превенцију и контролу заразних болести Центра
за контролу и превенцију болести:
Стручни сарадник - здравствени радник
Опис послова и радних задатака: Систематизује податке о кретању заразних болести. Припрема периодичне
извештаје о кретању заразних болести. Обавља лекарске прегледе посебних категорија становништва које
подлежу обавезним здравственим прегледима, у амбуланти и на терену у складу са одредбама закона. Спроводи здравствено васпитање о мерама и поступцима
за спречавање настанка заразних болести. Одржава
пословне контакте са корисницима услуга, учествује у
припреми уговора и анекса уговора за кориснике услуга.
Прати, анализира, даје мишљење и извештава о изолованим патогенима, према категоријама становништва.
Обавља и друге мање сложене послове и задатке из
делокруга рада Одељења за епидемиолошки надзор, по
налогу шефа Одсека и шефа Одељења.
УСЛОВИ: доктор медицине, активно знање енглеског
језика, познавање рада на рачунару, без обзира на
радно искуство, организационе способности. Пријаве и
CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - стручни
сарадник - здравствени радник“. Само ће кандидати који
уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за
подношење пријава је 5 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у
Одељењу за програмски рад, промоцију здравља
у заједници и социјалну мобилизацију, Центра за
промоцију здравља:
Сарадник за припрему за штампу и дизајн
здравствено-васпитног материјала
Опис послова и радних задатака: Ради дизајн и припрему за штампу здравствено-васпитног, промотивног
и едукативног материјала. Учествује у техничкој припреми материјала за семинаре, стручне конференције,
јавне манифестације, изложбе и друго. Пружа техничку
подршку едукативним активностима, континуираним и
кампањским. Учествује у изради презентација за едукацију и стручне скупове из промоције здравља. Ради
на производњи едукативних видео-филмова (снимање,
израда шпица анимација, дигитални ефекти, дигитална
монтажа). Ажурира базу података фото и видео документације. Обавља и друге послове и задатке из делатности по налогу начелника.
УСЛОВИ: висока стручна спрема - факултет ликовне
уметности, примењене уметности или графичког дизајна, виша стручна спрема, техничар за припрему за
штампу или графички дизајнер, познавање рада у графичким програмима (АdobePhotoshop, CorelDraw, Аdobe
in design, Аdobe Illustrator), две године радног искуства
на пословима из делатности, организационе способности. Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@
batut.оrg.rs или на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс - сарадник за припрему за штампу и дизајн
здравствено-васпитног материјала“. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.
Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије.
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Виши медицински техничар инструментар

за рад на Одељењу за хируршке операционе сале, у Служби
за хирургију Опште болнице Крушевац, са непуним радним
временом, на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству
и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: по упутству и надзору главне инструментарке обавља сложеније послове везане за рад инструментара; припрема инструменте и материјал и стерилише исте, асистира при хируршким интервенцијама, води
потребну медицинску документацију.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа или висока
струковна школа, смер виша медицинска сестра - техничар или виши медицински техничар - инструментар, VI
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.
Виша медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу за хируршку инфекцију, у Служби за
хирургију Опште болнице Крушевац, на одређено време
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ради замене привремено одсутне запослене која се налази
на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге
детета

Опис послова: стара се о општој и специјалној нези,
врши едукацију средњег медицинског особља, стара
се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа
болесника, прати болесника приликом специјалистичко
- консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води
медицинску документацију и обавља и друге послове из
домена своје струке.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа или висока
струковна школа, смер виша медицинска сестра - техничар или хируршког смера, VI степен стручне спреме,
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.
Виша медицинска сестра

за рад у Одсеку за припрему и порођај трудница, Одељења
акушерства у Служби за гинекологију и акушерство
Опште болнице Крушевац, са непуним радним временом,
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене која се налази на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: врши пријем трудница и спроводи припреме за порођај и прати ток порођаја, стара се о
породиљи и новорођенчету након порођаја, врши припрему породиље за визиту, помаже доктору приликом
прегледа, прати породиљу приликом специјалистичко
- консултативних и других прегледа; учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води
медицинску документацију и обавља и друге послове
из домена своје струке; стара се о општој и специјалној
нези, врши едукацију средњег медицинског особља.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа или висока
струковна школа, смер виша медицинска сестра - техничар или гинеколошко - акушерског смера, VI степен
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.
Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања
Опште болнице Крушевац, са непуним радним временом,
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене која се налази на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: даје ињекције интрамускуларно и интравенозно, обрада рана, асистирање лекару при мањим
хируршким и другим медицинским интервенцијама,
врши стерилизацију и припрему инструмената и апарата за рад, даје обавештења пацијентима која се односе на рад службе, прима књижице од пацијената уз
личну карту, проверава њену исправност, упуте, врши
достављање евиденције месечних и других извештаја
и води другу потребну документацију; одговорна је
за упис сваког пацијента у протокол и његово уредно
вођење, обавља и друге послове у домену своје струке.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег
смера, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису
у комору.
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Мединска сестра - техничар

за рад у Одсеку коронарна јединица, на Одељењу за
интензивно лечење у Служби за интерну медицину
Опште болнице Крушевац, са непуним радним временом,
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене која се налази на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: у коронарно - интензивној нези спроводи општу и специјалну негу болесника, интензивно прати виталне функције болесника непосредно или преко
монитора и води прописане евиденције свих релевантних вредности функција виталних органа болесника, ради потребну медицинску и другу документацију,
обавља и друге послове из своје струке и захтева радног
места.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег
смера, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису
у комору.
Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству
и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника,
врши припрему болесника за визиту, помаже доктору
приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа; учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и
обавља и друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег
смера, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису
у комору.
Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу за специјалистичко - консултативну
делатност у Служби за интерну медицину Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству
и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника,
врши припрему болесника за визиту, помаже доктору
приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа; учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и
обавља и друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег
смера, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису
у комору.
Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу опште неурологије у Служби за
неурологију Опште болнице Крушевац, са непуним радним
временом, на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству
и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника,
врши припрему болесника за визиту, помаже доктору
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приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа; учествује у подели терапије, стара се о стерилности
инструмента, води медицинску документацију и обавља
и друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег
смера, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису
у комору.
Медицинска сестра

за рад у Служби патолошке, патохистолошке и цитолошке
дијагностике Опште болнице Крушевац, са непуним радним
временом, на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене која се налази на породиљском одсуству
и одсуству са рада ради неге детета
2 извршиоца

Опис послова: прима биоптички материјал, води књигу
биоптичких материјала, књигу лешева, одлаже готове
плочице и води другу медицинску документацију.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег
смера, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису
у комору.
Медицинска сестра - техничар за педијатрију

за рад у Служби за педијатрију Опште болнице Крушевац,
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене која се налази на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника,
врши припрему болесника за визиту, помаже доктору
приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа; учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и
обавља и друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег
или педијатријског смера, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.
Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу неонатологије у Служби за
гинекологију и акушерство Опште болнице Крушевац,
са непуним радним временом, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене која се налази на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Опис послова: обрада коже пупка и видљивих слузокожа код новорођенчади, узимање материјала за лабораторијске анализе, подела терапије, помоћ мајци при
порођају, вођење медицинске и друге документације.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег,
педијатријског или гинеколошко-акушерског смера, IV
степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које послове се пријављују; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
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уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију решења
о упису у комору медицинских сестра и техничара. 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.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“.
„ZOREX PHARMA“ DОО

15000 Шабац, Београдски пут 9
тел. 066/8777-100
e-mail: zorexpharmadоо@gmail.com

Руководилац обезбеђења квалитета
УСЛОВИ: завршен факултет из области фармације,
технологије, хемије или медицине, рад на рачунару и
познавање енглеског језика, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство 3 године на пословима обезбеђења
квалитета у фармацеутској индустрији. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве
на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Миодраг Мишковић.
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Лаборант

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
школа - лабораторијски техничар или техничар за биохемију са молекуларном биологијом или техничар за
аналитичку хемију или хемијско-технолошки техничар
или фармацеутски техничар, положен стручни испит.
Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе
следећу документацију: потписану пријаву на оглас,
доказ о стручној спреми и доказ о положеном стручном
испиту. Фотокопије докумената морају бити оверене,
документација не старија од шест месеци. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
е-mail: klinika@udk.bg.аc.rs

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

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

Пољопривреда и ветерина
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „БОЉЕВАЦ“
19370 Бољевац, Драгише Петровића 35
тел. 030/463-416
факс: 030/461-680
е-mail: zzboljevac@open.telekom.rs

В.д. директора

на мандатни период од 1 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани инжењер
пољопривреде - сточарског смера; најмање 1 година
радног искуства у струци; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да нема законских сметњи за именовање на функцију в.д. директора, сходно Закону о
привредним друштвима и задругама. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи следеће доказе:
копију извода из матичне књиге рођених; уверење да је
држављанин Републике Србије; оверену копију дипломе
о стручној спреми; уверење суда да није осуђиван и да
се против кандидата не води судски поступак; програм
рада и развоја ЗЗ „Бољевац“ Бољевац за мандатни период. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Оператер за третман медицинског отпада у
Центру за хигијену и хуману екологију
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
школа - хемијско-технолошки техничар или лабораторијски техничар за физику, важећа возачка дозвола за
управљање возилом „Б“ категорије. Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној
спреми и доказ о поседовању важеће возачке дозволе
за управљање возилом „Б“ категорије. Фотокопије докумената морају бити оверене, документација не старија
од шест месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4)
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а
из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана
прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става
1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на
захтев директора.
Бе о г ра д
ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72
тел. 011/713-06-56, 713-06-57

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку
УСЛОВИ: услови су прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву са биографским
подацима доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству Републике
Србије.
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СРЕДЊА ШКОЛА „КОСТА ЦУКИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81

Наставник математике
са 25% радног времена

Наставник уставног и привредног права
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама, психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
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. Уз пријаву
доставити: оверену копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
ГИМНАЗИЈА „Др КОСТА ЦУКИЋ“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81, бр. 2

Наставник математике
са 75% радног времена

Наставник музичке културе
са 5% радног времена

Наставник филозофије
са 25% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама, психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
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
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понашање, држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверену копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 011/313-12-46, 063/663-034

Редовни или ванредни професор за ужу научну
област Пословна математика и статистика
УСЛОВИ: услови су предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању и општим актима Факултета.
Уз молбу приложити: диплому о завршеним основним,
магистарским (мастер) и докторским студијама (оверена фотокопија), одлуку о последњем избору у звање
(уколико је кандидат изабран у одређено звање), биографију са списком објављених радова, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак. Пријаве са документацијом
доставити лично или поштом, са назнаком: „За конкурсну комисију“.
ТЕХНОАРТ БЕОГРАД

11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2145-556, 2415-322

Директор

на одређено време од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за наставника или стручног сарадника 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 10.09.2005. године, за наставника ове
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
да кандидат има лиценцу за обављање послова наставника, педагога или психолога, положен испит за директора установе (пошто Министарство просвете, науке и
технолошког развоја није организовало полагање испита за директора школе, пријава која не садржи доказ
о положеном испиту за лиценцу за директора сматраће
се потпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора), најмање
пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна затворска казна 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 примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других добара
Бесплатна публикација о запошљавању

заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању, оверену фотокопију дозволе
за рад, односно уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу, потврду о раду у установи на
пословима образовања и васпитања у трајању од најмање пет година, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, уверење да није под истрагом, односно да
се против њега не води кривични поступак - не старије
од 6 месеци и радну биографију. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа
по службеној дужности, а лекарско уверење кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу школе,
лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора
школе“.
ОСНОВНА ШКОЛА
„НАРОДНИ ХЕРОЈ ДУШАН ДУГАЛИЋ“
11000 Београд, Ђердапска 19
тел. 011/2836-769

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију - олигофренолошки смер и да кандидат
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Васпитач у продуженом боравку

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију - олигофренолошки смер и да кандидат
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: биографију, оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених/венчаних
(оверена копија), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење, подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду), доказ о неосуђиваности из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/09,
52/2011, 55/2013) - прибавља школа. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова подносе се лично или препорученом пошиљком, на адресу
школе, са назнаком: ‚‘За конкурс‘‘, у року од 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОШ „ЂУРО СТРУГАР“

11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 148
тел. 011/614-04-14

Директор

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника, васпитача или стручног сарадника из чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, дозвола за
рад (лиценца или стручни испит), обука или 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 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.
Уз пријаву приложити: оверен препис - фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о
поседовању лиценце за рад, доказ о радном стажу, доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом, уверење о држављанству Републике Србије и
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Пријаве са
траженом документацијом доставити на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-058

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове за рад као наставник у Медицинској школи „Надежда
Петровић“ у Земуну, за педагога или психолога школе;
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, 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
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заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства РС; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити: биографске податке, односно радну биографију;
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом
образовању; оверену фотокопију лиценце (дозволе за
рад) за наставника или стручног сарадника, односно
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; потврду о раду у области образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
- не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених - не старије од
6 месеци; лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- не старије од 6 месеци; уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута опутжница за
кривична дела из надлежности основног и вишег суда
- не старије од 6 месеци; остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ
о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) - прибавља
школа. С обзиром да Министарство просвете, науке и
технолошког развоја није донело подзаконски акт који
уређује програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак
полагања испита за директора установе, пријава која
не буде садржала наведени документ неће се сматрати
непотпуном, а изабрани канкидат биће у обавези да у
законском року, по доношењу подзаконског акта, положи испит за директора. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу или лично у секретаријат школе, са
назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ - АЛАС“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 41
тел. 011/260-12-92

Директор

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10.09.2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, испуњавање услова за наставника гимназије, педагога и психолога, дозвола за рад, обука и положен стручни 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 кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за криНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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вична 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 кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву поднети: биографске
податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, испиту за лиценцу (дозволи за рад), потврду о
раду у области образовања, уверење да кандидат није
под истрагом, уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) и остала
документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Пријаве доставити на наведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања.
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Рајићева 10
тел. 011/2181-214
е-mail: dekanat@flu.bg.аc.rs

Доцент за ужу уметничку област Графика
на период од пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и други
услови прописани Законом о високом образовању и Статутом Факултета и способност за рад у настави. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о
завршеним редовним студијама, биографију, библиографију, списак радова на формулару који се може добити у
секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу радове на основу којих се може
сагледати да ли и како владају материјом наставног
предмета за који конкуришу и то најмање десет оригиналних графичких листова. Пријаве и радови подносе се
Факултету на наведену адресу, од 10,00 до 13,00 сати, у
року од 15 дана од дана објављивања. Информације на
број телефона: 011/2181-214.
Доцент за ужу уметничку област Сликарство
(за предмете: Сликање и Цртање)

владају материјом наставног предмета за који конкуришу. Пријаве се подносе Факултету на наведену адресу, а
радови у Булевару војводе Путника 68, од 10,00 до 13,00
сати, у року од 15 дана од дана објављивања. Информације на број телефона: 011/2181-214.
Асистент за ужу уметничку област Вајарство
на период од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће уметничке области, смисао за наставни рад и други услови
прописани Законом о високом образовању и Статутом
Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу и доказе о
испуњености услова конкурса, биографију, библиографију, списак радова на формулару који се може преузети у секретаријату. Кандидати су дужни да на расписани
конкурс поднесу пет оригиналних радова и мапу цртежа. Пријаве се подносе Факултету на наведену адресу, од 10,00 до 13,00 сати, а радови у Булевару војводе Путника 68, на вајарском одсеку, у року од 15 дана
од дана објављивања. Информације на број телефона:
011/2181-214.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.
Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: члан 121 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију доказа о стручној спреми; фотокопију уверења о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; изабрани кандидат након заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење (и санитарну књижицу
- кандидати за медицинску сестру). Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се лично или поштом на
адресу установе, од 08,00 до 14,00 часова, у року од 8
дана од дана објављивања, са назнаком: „За секретара
установе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

на период од пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и други
услови прописани Законом о високом образовању и Статутом Факултета и способност за рад у настави. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о
завршеним редовним студијама, биографију, библиографију, списак радова на формулару који се може добити у
секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних радова и мапу
цртежа на основу којих се може сагледати да ли и како
Бесплатна публикација о запошљавању

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Једнакост на тржишту рада
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-120

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, тј. до 31.08.2014. године

Наставник музичке културе

за 10% радног времена, на одређено време преко 60 дана,
до повратка запослене са породиљског одсуства

Секретар

на одређено време преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву поднети: радну биографију/CV; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању - не старије од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(дозвола за рад) - не старије од 6 месеци (уколико је
кандидат поседује); 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 или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења
о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе. Сви кандидати који благовремено доставе потпуну документацију биће упућени на
психофизичку проверу способности у Националну службу за запошљавање Београд, о чему ће бити накнадно
обавештени од стране школе.
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2644-790, 3621-670
е-mail: djusal@yаhoo.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога и психолога, у складу са
чл. 8 ст. 2 и чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13) стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4
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године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; дозвола
за рад (лиценца наставника, педагога или психолога,
односно положен стручни испит); најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; потврда суда да се против кандидата не води истрага. Уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(лиценци за рад), потврду о радном стажу у образовању,
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом, биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлог програма рада директора школе. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Изабрани кандидат има обавезу да у законском року положи испит за
директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се
непосредно у школи или на наведену адресу школе.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Ближа обавештења могу се добити на број телефона:
011/3621-670.
ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА

11000 Београд, Теодора Драјзера 25
тел. 011/2663-652

Наставник физике
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручног сарадника и помоћних наставника у гимназији у наведеном
занимању, држављанство Републике Србије, психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
доставити у оригиналу или у фотокопији: диплому и уверење о држављанству. Пријаве са доказима доставити
на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
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МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИЋ“
11000 Београд, Кнеза Милоша 1а
тел. 011/3230-226

Наставник свирања хорских партитура,
дириговања, хора СМШ и оркестра ОМШ

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), са
Правилником о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; остали услови прописани чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс са биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 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 ученицима (коју врши надлежна служба за послове запошљавања), у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа.
ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“

11040 Београд, Др Милутина Ивковића 4
тел. 011/2647-742

2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат
испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе, као и најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за 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 и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидат подноси: преглед кретања у служби са биографским подацима; оверен препис дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању; оверен
препис уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад; потврду о раду у области образовања или
оверен препис радне књижице; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; уверење да против лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције МУП-а (да кандидати нису осуђивани за дела
утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања); остала документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
Извод из казнене евиденције МУП-а - прибавља школа
по службеној дужности. Документ о општој здравственој
способности - лекарско уверење доставља се непосредно пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са
биографијом и пратећом документацијом достављају
се на наведену адресу школе. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона:
011/2647-742.
ДОПУНА КОНКУРСА
ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Директор

11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3076-421, 3076-402

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра

Конкурс објављен 09.04.2014. године у публикацији „Послови“, допуњује се у делу документације потребне за конкурс: оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
лиценци (не старије од шест месеци) и извод из
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци).

на период од 4 године
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
11040 Београд, Бошка Петровића 6
тел. 011/2667-224

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове за наставника основне школе, за
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не старију од 6 месеци); оверену копију уверења
о положеном испиту за директора; оверену копију уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад
(не старије од 6 месеци); доказ о радном стажу - оверену копију радне књижице и потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци); уверење да против лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на ком
се остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
са предлогом програма рада директора школе. Уверење
да кандидати нису осуђивани за дела утврђена чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа. Уверење о здравственом
стању доставља се пре закључења уговора о раду, остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају
на наведену адресу школе. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона:
011/2667-224.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа, васпитачки смер, без обзира на радно искуство;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; 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 васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења
о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, од 09,00
до 15,00 часова.
Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама
првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању од најмање четири године или више
образовање васпитача; да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, без обзира на радно искуство; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; уверење о здравственој способности; 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
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зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених
(фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија);
уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на
адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00
до 15,00 часова.

исправе: уверење о држављанству, лекарско уверење,
уверење да нису правноснажно осуђивани, уверење да
нису под истрагом, оверен препис дипломе о високој
стручној спреми, оверен препис уверења о положеном
испиту за лиценцу, потврду о радном стажу и оверену
копију радне књижице.

Ч ачак

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ДЕЧЈИ ВРТИЋ ИВАЊИЦА

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

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег
занимања. Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат треба да испуњава и услове из члана 8 став 2,
члана 59 и члана 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: краћу биографију, доказ о степену
и врсти школске спреме, доказ о стажу обављеном у
области образовања и васпитања, доказ о држављанству, доказ о неосуђиваности, доказ да се не налази под
истрагом. Пријаве са потребном документацијом могу
се предати у секретаријату школе, од 07,00 до 14,00
часова или на адресу школе, са назнаком: „Конкурсној
комисији“. Све додатне информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 032/661-000.
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/222-527

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег
занимања; да кандидат испуњава следеће услове: да је
држављанин Републике Србије; 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; висока стручна спрема; да испуњава услове
за наставника или стручног сарадника у основној школи; положен испит за лиценцу за наставника, педагога или психолога; најмање пет година рада у области
васпитања и образовања, након стеченог одговорајућег
образовања. Кандидати су дужни да приложе следеће
Бесплатна публикација о запошљавању

Пријаве на конкурс могу се подносити у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Све додатне информације могу се добити на
горенаведени број телефона школе.

32250 Ивањица, Косовска 48
тел. 032/662-796

Конкурс објављен 16.04.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЧЈИ ВРТИЋ
32250 Ивањица, Косовска 48
тел. 032/662-796

Стручни сарадник - педагог за физичко
васпитање - приправник
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има
одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) или завршено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године - професор физичке културе.
Сарадник за унапређивање, планирање и
организацију исхране

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

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да кандидат има
одговарајуће образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, односно основне академске
студије), односно студије у трајању од три године или
више образовање у области медицинских наука, у складу са законом.
Референт општих послова

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, образовање на
основним струковним студијама у трајању од три године
или више образовање по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године у области
правних или економских наука.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да
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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; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс приложити у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченом образовању, 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 (доказ прибавља установа
по службеној дужности), лекарско уверење изабрани
кандидат доставиће пре закључења уговора о раду, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, радну
биографију (осим за кандидате који први пут заснивају
радни однос). Кандидате који уђу у ужи избор директор установе ће упутити на психолошку процену способности, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати у затвореној коверти на адресу
Установе, са назнаком: „За конкурс“.
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
32300 Горњи Милановац
Милутина Тодоровића-Жице 10
тел. 032/727-010

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег
занимања; да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), високо образовање; лиценцу
или уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања; завршену обуку и положен испит за директора; држављанство
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
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тив полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа); да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је
дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе,
оверен препис дипломе о завршеном факултету; оверен препис уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу; потврду о радном стажу (најмање
пет година радног стажа у области образовања и васпитања); уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака,
по окончању конкурса. Уверење о положеном испиту за
директора школе (с обзиром да Министарство просвете
није организовало полагање испита за директора школе, пријава која не буде садржала наведени документ
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за директора школе). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на
адресу школе, поштом, са назнаком: „Конкурс за директора“ и лично у просторијама школе, у времену од 09,00
до 13,00 часова. За потребне информације обратити се
на горенаведени број телефона школе.
Јаг о д ина
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
35254 Поповац
тел. 035/541-040

Директор
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: 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;
лиценцу за наставника, педагога или психолога; положен испит за директора установе; најмање пет година
радног стажа у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; држављанство
Републике Србије; 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
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кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уз пријаву на конкурс поднети: биографију
са кратким прегледом кретања у служби; оверену фотокопију дипломе о високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о
радном стажу у области образовања; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци). Лекарско уверење о физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
се у складу са законом, пре закључења уговора о раду;
доказ о неосуђиваности и уверење надлежног суда да
није под истрагом - прибавља школа. Директор се именује на период од 4 године. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
К икин д а
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23300 Кикинда, Београдска 8
тел. 0230/423-416

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за наставника основне школе, педагога или психолога (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године); поседовање дозволе за рад (лиценце) за
наставника, педагога или психолога; обученост и положен испит за директора установе; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања за наставника основне школе, педагога и психолога, 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. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да достави: доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању, оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на
Бесплатна публикација о запошљавању

ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику),
потврду о радном стажу на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о својим организационим способностима
(факултативно). Обавеза обучавања и полагања испита
за директора установе биће садржана у одлуци о избору и уговору који закључују новоизабрани директор и
школски одбор. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
тражиће се накнадно, пре закључења уговора о раду,
односно уговора о уређивању међусобних 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 је дужан да положи испит за директора у законом
прописаном року. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће бити узете у разматрање, односно
неће бити увршћене у изборни поступак. Благовременом пријавом сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је
пре истека рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу школе, а за сва потребна обавештења у са конкурсом обратити се на горенаведени број телефона, Душану Беловићу, председнику комисије за избор директора.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530
е-mail: dudicki@predskolskakikinda.еdu.rs

Помоћни радник

на одређено време до повратка запосленог одсутног преко
60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа; да је кандидат
држављанин Републике Србије; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс доставити у затвореној коверти. Уз пријаву на
конкурс доставити: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци)
и оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Уверење о здравственој способности кандидат ће доставити касније, по доношењу одлуке о избору. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара установе и на бројеве телефона: 0230/22-530
или 21-230.
ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ“

23314 Руско Село, Братства и јединства 117
тел. 0230/458-602

Директор

мање мита или давање мита, за кривична дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна
језик на ком се изводи образовно-васпитни рад - српски језик. Поред молбе са предлогом кретања у служби и биографским подацима и предлогом програма рада
директора школе, кандидат подноси следећа документа,
којима доказује испуњеност тражених услова: диплому
о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију),
фотокопију личне карте, уверење основног суда (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију или препис уверења о положеном стручном испиту за наставника или
педагога или психолога или испиту за лиценцу, фотокопију радне књижице, доказ о радном стажу у просвети (потврду или оверену фотокопију радне књижице),
уверење о положеном испиту за директора установе (с
обзиром да Министарство просвете није организовало
полагање испита за директора установе, пријава која
не буде садржала наведени документ неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора установе),
лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким
и здравственим способностима за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључивања уговора о раду, не
старије од 6 месеци).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом
и прилозима достављају се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“. Сва потребна обавештења могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 0230/458-602.

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене
чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и следеће
услове: држављанство Републике Србије, одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да
поседује дозволу за рад, да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
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К о с о в с ка Мит р о в и ц а

К рагу ј е в а ц

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

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

За стицање звања и заснивање радног односа:

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Статистика и информатика,
наставни предмети: Математика у економији и
Финансијска и актуарска математика, на одређено време 5 година. У осталом делу конкурс је
непромењен.

На Одсеку/департману драмских уметности
Ванредни професор за ужу стручно-уметничку
област Глума
на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу стручно-уметничку област
Дикција
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у настави за ужу стручно-уметничку
област Глума

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

на одређено време од 12 месеци

34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/356-834, 069/659-024
e-mail: dositejevakg@gmail.com

На Одсеку/департману музичких уметности

PR менаџер школе

Ванредни или редовни професор за ужу
стручно-уметничку област Дириговање

УСЛОВИ: средња школа (минимум); познавање функционисања медија и добри медијски контакти; одличне презентацијске и комуникацијске способности; поседовање
возачке дозволе „Б“ категорије и одлично познавање
рада на рачунару. Предност имају лица до 30 година
старости. Задаци радног места: креирање и спровођење
PR стратегије за потребе школе, учествовање у формирању медијске и маркетиншке стратегије школе. Заинтересовани кандидати треба да се јаве лицу за контакт:
Бојану Анђелковићу, на број телефона: 069/659-024. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012 и 89/2013), Статутом Факултета уметности,
Правилником о ближим условима за избор наставника
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, Факултета уметности и препорукама Националног савета за високо образовање о ближим
условима за избор наставника од 04.05.2007. године, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе
следећу документацију: биографију са библиографијом
у три примерка, са подацима о уметничком, стручном,
педагошком и научном раду, списак уметничких и стручних радова, као и саме радове, диплому о завршеним
основним или мастер студијама, односно магистратури
и докторату. Биографију (написану у програму Word)
са библиографијом која садржи податке о уметничком,
стручном, педагошком и научном раду и списак уметничких и стручних радова из области за коју конкуришу (написану у програму Word), као и саме радове, кандидати достављају у три примерка, на CD-у. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Једнакост на тржишту рада

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Конкурс објављен 09.04.2014. године у публикацији „Послови“, за радна места: сарадник у звање
асистента за ужу уметничку област Пројектовање
облика, за 30% радног времена, на одређено
време од 3 године; сарадник у звање асистента за
ужу уметничку област Графички дизајн (Плакат),
на одређено време од 3 године; сарадник у звање
сарадника у настави за ужу уметничку област
Графика и графичке технике, на одређено време
од годину дана и 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, исправља
се у делу ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА, и треба исправно да гласи: 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
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осуђиван за кривична дела предвиђена чланом
62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија), уверење о уписаним докторским 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 сарадника 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.
ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Конкурс објављен 09.04.2014. године у публикацији „Послови“, за радна места: наставник у
звање доцента за ужу уметничку област Графички дизајн (Просторна графика), на одређено
време 5 година и 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), на одређено време 5 година, исправља се у делу ОСТАЛО ЗА ОБА
РАДНА МЕСТА, и треба исправно да гласи: 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 4 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.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14
тел. 034/6170-602

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и ст. 3 и 4, чланом 120, чланом
121 ст. 9 и 10 Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 2 став 1 тач. од 1 до 7, Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013); одговарајуће
образовање; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова или да
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу; да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (уверење прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење прибавља
школа); да је држављанин Републике Србије и да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву са биографским подацима кандидат треба да
приложи следеће доказе о испуњености услова конкурса: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ о знању језика
на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), извод из матичне књиге рођених и доказ о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (потврда високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или оверена копија индекса, односно
оверена копија уверења о положеним испитима високошколске установе - за кандидате који су у току студија

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност - самопоуздање

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

Наука и образовање

положили испит из психологије и педагогије или оверена фотокопија исправе за кандидате који су положили
стручни испит, односно испит за лиценцу). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе, а додатне информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
034/6170-602.

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

имају педагошко искуство у звању доцента у високошколској установи), за кандидате који се први пут бирају
у звање доцента на универзитету у Крагујевцу обавезно
је јавно 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.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу научну област Шпански језик
и лингвистика

34210 Рача, Карађорђева 102
тел. 034/751-468

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се
бира. 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 у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013.) - (www.
filum.kg.ac.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.
Наставник у звање доцента за ужу научну
област Немачка књижевност и култура

за 30% радног времена, на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се
бира. 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 у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013.) - (www.
filum.kg.ac.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.
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 4 Закона
о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

Директор

за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, за педагога и
психолога стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да поседује дозволу за рад - лиценцу; да има обуку и положен
испит за директора школе (доказ о испуњености овог
услова подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу
или у овереној фотокопији - пријава која не буде садржала наведени доказ неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат биће у обавези да га положи у законском року); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре
закључења уговора о раду); уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица и родоскрнављење, за
кривично дело примање мита и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказ о испуњености овог услова подноси се уз
пријаву на конкурс, у оригиналу или у овереној фотокопији, наведени доказ мора бити издат после објављивања конкурса; држављанство Републике Србије и да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе и план развоја школе за мандатни
период од 4 године по школским годинама; дозволу
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за рад - лиценцу - у оригиналу или у овереној фотокопији; најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања - доказ уз пријаву на конкурс се подноси у оригиналу у виду потврде или уверења издате од
стране установе у којој је кандидат радио на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 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 и родоскрнављење, за кривично дело примање мита и давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказ о испуњености овог услова подноси се уз
пријаву на конкурс, у оригиналу или у овереној фотокопији (наведени доказ мора бити издат после објављивања конкурса); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци), рачунајући од датума објављивања конкурса
и доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); доказ о положеном испиту
и обуци за директора школе (доказ о испуњености овог
услова подноси се уз пријаву на конкурс, у оригиналу
или у овереној фотокопији - пријава која не буде садржала наведени доказ неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат биће у обавези да га положи у законском року). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс доставити
са назнаком: „Конкурс за директора школе“, на горенаведену адресу школе. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања, а додатне информације о конкурсу могу
се добити од лица за контакт: Борко Петровић, секретар, број телефона: 034/751-468.
К ра љ е в о
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време до повратка запосленог са боловања, са
60% радног времена

УСЛОВИ: Поред опших услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 8 став 4 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити:
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама
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система образовања и васпитања (посебна потврда да је
у току студија положио испите из педагогије и психологије, односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), доказ о испуњености услова из чл. 120
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања
и васпитања - за извођење наставе на српском језику
(уколико кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу школе. Детаљније информације могу се
добити на број телефона: 036/611-440. Неблаговремене
и непотуне пријаве неће се узети у разматрање.
Крушевац
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, у складу
са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за наставника основне школе, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора 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. Пошто је ово конкурс који је
поновљен, због тога што се на претходно расписани конкурс није пријавио ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може
да буде изабран и наставник који уз испуњеност осталих
услова има и одговарајуће образовање из члана 8 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања
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(високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од три године или више образовање)
и најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидати са одговарајућим образовањем
из члана 8 став 2 и кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3 наведеног закона, на овом
конкурсу су равноправни. Директор се бира на период
од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о
држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, не старије од шест месеци);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту и
потврду о радном искуству. Пријаве са наведеним доказима о испуњености услова, са назнаком: „Конкурс за
директора“, слати на адресу школе, у року од 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу
се добити лично код секретара школе или на горенаведени број телефона.
Ле с к о в а ц
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава
услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): високо образовање 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 (с обзиром да програм
обуке и програм испита за директора установе нису
донети, нити је Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало полагање испита за директора установе, изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора) и 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 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 склаБесплатна публикација о запошљавању

ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биграфске
податке, односно радну биографију; оверен препис
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном
испиту (дозвола за рад); доказ да има обуку и положен
испит за директора установе (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); потврду о раду у области образовања и васпитања; уверење о здравственом стању да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључивања уговора о раду); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење суда да против њега
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница за
кривична дела из надлежности суда. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се достављају на горенаведену адресу школе.
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб

Библиотекар

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 25%
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос,
утврђених чланом 24 Закона о раду („Сл. 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 („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12 и 15/13): да кандидат има одговарајуће високо
образовање које је стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајући степен и врсту образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из горенаведених дисциплина); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом приложити: CV, доказ о одговарајућем високом образовању (оверена копија 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 шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверена копија доказа који изда
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 оверен препис/фотокопија); извод из матичне
књиге рођених - нови (у оригиналу или оверен препис/
фотокопија). Оверене копије поднетих доказа уз пријаву
не смеју бити старије од шест месеци. Проверу психолошких способности за рад са децом и ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање у Лесковцу, са
кандидатима које упути директор школе, након извршеног ужег избора кандидата који испуњавају услове
конкурса. Уверење из казнене евиденције прибавља
школа по службеној дужности од стране надлежне
полицијске управе. Лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду, и то од стране кандидата
који је примљен по конкурсу. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се
могу поднети лично или на адресу школе.

испит за директора у року од годину дана од ступања
на дужност, тј. до дана доношења подзаконског акта
којим се регулише ова материја); најмање 5 година радног стажа 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 је држављанин РС; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања о васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) - уверење прибавља школа; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(дозвола за рад), потврду да кандидат има најмање пет
година рада у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу), уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старији од 6 месеци),
биографију са кратким прегледом рада у служби (радну биографија), предлог плана рада директора за време
мандата. Докази о испуњавању услова могу се поднети
и у овереној фотокопији. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе или доставити
лично у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“. За сва обавештења контактирати секретара школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Л о зни ц а

Секретар

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 68 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); држављанство Републике
Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
- доказ прибавља школа по службеној дужности. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Липница
15341 Липнички Шор, Карађорђева 49
тел. 015/860-709

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 ст. 2,
чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 97/2007), а почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне школе, за педагога и психолога; да
има дозволу за рад; обуку и пложен испит за директора школе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи
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18000 Ниш, Пантелејска 60
тел. 018/212-771
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ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА“

18000 Ниш, Радних бригада 28
тел. 018/232-979

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - члан 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), за
наставника основне школе, педагога или психолога;
дозвола за рад (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 (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа);
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; потврду о радном стажу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци). Рок за пријаву је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.
ОШ „ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ“
18106 Хум, Данила Прице 108
тел. 018/4693-003

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 59, чл. 8
ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013): одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 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; дозвола за рад (лиценца) за
обављање послова наставника, педагога или психолога;
обука и положен испит за директора установе (уколико
изабрани кандидат није савладао обуку и положио испит
за директора установе, биће у обавези да исти положи
у законском року); најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег (високог) образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат
по пријему одлуке о избору, а пре закључења уговора
о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да
достави: диплому о завршеном одговарајућем високом
Бесплатна публикација о запошљавању

образовању; дозволу за рад, односно уверење о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту; уверење
о држављанству Репубике Србије - све у оригиналу или
у овереној копији; потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања; биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Васпитач

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

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена или студијама у трајању
од 3 године или више образовање - школа за васпитаче
у складу са законом; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; испуњеност услова из чл. 8
ст. 1 и 2 и чл. 120 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13); знање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да
достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду); 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
установа); оверену копију потврде/уверења да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (не старије од
6 месеци). Уверења не могу бити старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.
Медицинска сестра у групи

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа, медицинска сестра - васпитач у
складу са Законом о предшколском васпитању и образовању; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат
приликом закључења уговора о раду); уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља Установа).
Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „12. ФЕБРУАР“
18000 Ниш, Београдска 22

Наставник математике

на одређено време до истека мандата директору школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 9/2013):
професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и
примене; дипломирани математичар - информатичар;
професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар - примењена математика;
дипломирани информатичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар
- теоријска математика; професор хемије - математике;
професор географије - математике; професор физике математике; професор биологије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани
математичар - мастер; професор математике - теоријско
усмерење; професор математике - теоријски смер;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије); мастер математичар;
мастер професор математике. Мастер математичар и
мастер професор математике морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмина из области математике и примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија
или Основи геометрије). Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверену фотокопију лекарског
уверења - не старије од 6 месеци, доставити приликом
закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство
Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс); извод из матичне књиге рођених (доказ доставити уз пријаву на конкурс). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Н о в и Паза р
ОШ „БРАТСТВО“

36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат има образовање у складу са чланом 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања
иваспитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013). Кандидат мора да испуњава услове за пријем
у радни однос у складу са чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
потребно је поднети следећа документа: доказе о поседовању одговарајућег образовања (оригинал или овере-
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на копија), уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Документа донети лично
или слати на адресу школе.
Н о в и Са д
ГИМНАЗИЈА

21220 Бечеј, Зелена улица 13

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане
одредбама члана 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13 - даље: Закон): да има одговарајуће образовање
из чл. 8 став 2 Закона, за наставника гимназије, за педагога или психолога; да има дозволу за рад - лиценцу;
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс, у облику оригинала или оверене фотокопије, кандидат је дужан да поднесе доказе о испуњавању услова из предметног конкурса, као и биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Конкурс је отворен 15
дана, а пријаве кандидата подносе се на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2

Научни сарадник за научну област
Микробиологија
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор пољопривредних или биолошких наука (из области у коју се кандидат бира у звање); да кандидат испуњава услове
утврђене Законом о научноистраживачком раду - члан
70 („Сл. гласник РС“, бр. 110/05) и Статутом Пољопривредног факултета у Новом Саду. Уз пријаву кандидат је
обавезан да достави доказе о испуњености услова по
овом конкурсу, биографске податке, учешће у научно-стручним радовима, доказе о њиховом објављивању
и потврде о уписаним докторским студијама. Пријаве
достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „БРАЋА НОВАКОВ“

21433 Сибаш, Краља Петра I 103
тел. 021/764-302
е-mail: оsbracanovakov29@open.telekom.rs

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне школе, педагога или психолога; да
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: биографске податке, односно радну биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (дозвола за рад - лиценца), оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора школе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у
обавези да у законском року положи испит за директора
школе), доказ о радном стажу, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, оквирни план рада за време мандата и остала документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. Рок за пријављивање
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближа
обавештења могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 021/764-829.
СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78
тел. 021/831-345
е-mail: hs22оct@аxpan.net

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом обраБесплатна публикација о запошљавању

зовању или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника
средње школе, подручје рада машинство и обрада метала, општа гимназија, економија, право и администрација
и трговина, угоститељство и туризам, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: 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); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање
је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број телефона:
021/831-345.
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

21000 Нови Сад, Радоја Домановића 24

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које има одговарајуће високо образовање за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе (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, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна каз23.04.2014. | Број 566 |
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на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, држављанство Републике
Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова које кандидат
подноси: биографски подаци, односно радна биографија; оверен препис или оверена фотокопија дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству РС - не старије
од 6 месеци; потврда установе о најмање 5 година радног стажа на пословима образовања и васпитања, након
стеченог оговарајућег образовања; уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима
о испуњавању услова достављају се на горенаведену
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 021/443-364.

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Оглас објављен 02.04.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: помоћни наставник у лабораторији, на одређено време
до повратка одсутног запосленог.
Панче в о
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „2. ОКТОБАР“

Николинци
26310 Алибунар, Главна 42
тел. 013/655-135, 655-196
е-mail: оsnikolinci@open.telekom.rs

Оглас објављен 16.04.2014. године у публикацији „Послови“, мења се у делу адресе, односно
поштанског броја и исправно треба да гласи: ОШ
„2. ОКТОБАР“, 26322 Николинци, Главна 42. У
осталом делу оглас је непромењен.
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“

26000 Панчево, Петефијева 33-35
тел. 013/348-080
e-mail: оsbratstvo1@open.telekom.rs

Наставник мађарског језика

на одређено време, са 30% радног времена, за изборни
предмет: Неговање мађарског језика са елементима
националне културе, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања

на одређено време, са 25% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, односно одговарајуће високо образовање сагласно чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), као и услови прописани Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12), држављанство РС, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа), да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду).
Уз пријаву приложити: кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе о завршеном образовању, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и
фотокопију личне карте. Пријаву са доказима о испуњавању услова слати на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Пож аревац
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник електро групе предмета

на одређено време, за 50% радног времена, до престанка
функције помоћника директора, најдуже до 31.08.2014.
године

УСЛОВИ: у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Уз пријаву доставити следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад (што
се доказује пре закључења уговора о раду), уверење
да 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 (доказ о испуњавању
услова прибавља школа), доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
„NS PRO GROUP“ DОО

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

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

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

Смедерево
ОШ „СВЕТИ САВА“

11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама ситема образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године), за наставника основне
школе, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценца), 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 образовање. Директор се бира на период од
четири године. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или
уверење о држављанству), оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис
- фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику),
потврду о радном искуству, преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно), доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

11329 Враново, М. Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Школски педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за
наставника основне школе, у складу са чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања наставниБесплатна публикација о запошљавању
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ка и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013);
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, а на основу члана 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања;
да испуњава остале услове за пријем у радни однос
из члана 120 став 1 тач. 2, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања, тј. 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 кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије
и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Учесници конкурса подлежу психолошкој процени
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање у Смедереву. Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену копију, не
старије од 6 месеци), диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверену копију, не старије
од 6 месеци), доказ о испуњености услова прописаног
чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
лица која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике), доказ о
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни
рад). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог, до
његовог повратка на рад, са 15 сати недељно

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за
наставника основне школе, у складу са чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013);
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, а на основу члана 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања;
да испуњава остале услове за пријем у радни однос
из члана 120 став 1 тач. 2, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања, тј. 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
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затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије
и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Учесници конкурса подлежу психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање у Смедереву. Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену копију, не
старије од 6 месеци); диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверену копију, не старије
од 6 месеци); доказ о испуњености услова прописаног
чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
лица која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике); доказ о
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни
рад). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.
ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11300 Смедерево, Цвијићева 9
тел. 026/617-390

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено
на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године), за наставника основне
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе
за рад (лиценце), обука и положен испит за директора школе; 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 дискриминаторНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ног 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.
Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику), потврду о радном искуству
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, радну биографију, оквирни
план рада за време мандата. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности изабрани
кандидат биће дужан да достави пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања кандидата прибавља школа,
пре доношења одлуке о избору. Изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од годину дана од дана ступања на дужност. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве на конкурс достављају се непосредно или поштом, на горенаведену адресу.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

25232 Липар, Маршала Тита 42
тел. 025/707-488

Директор

на период од четири године

Наставник биологије

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): 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),
а почев од 10.09.2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона за
наставника основне школе и подручје рада, за педагога
и психолога; дозволу за рад; обуку и положен испит за
директора; најмање 5 година рада у школи 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 или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; познавање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са одредбама чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13), као и чл. 3 тачка 13 Правилника о степену
и врсти стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству,
биографију, 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 - оригинал или оверена фотокопија.
Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа
по службеној дужности. Лекарско уверење подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не
могу бити старији од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију; оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области
образовања издату од стране послодавца; уверење о
држављанству (не старије 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); остала документа
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа службеним
путем од Министарства унутрашњих послова Републике
Србије). Кандидат који нема положен испит за директора школе дужан је да исти положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је

Сомбор
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431
за 60% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању
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15 дана од дана објављивања у пибликацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Под потпуном пријавом сматра се пријава која у
прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове назначене у конкурсу. Благовременом
пријавом сматра се она пријава која је поднета у року
утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се пријава која је предата препорученом поштом,
и тада се као дан пријема рачуна дан када је пошта
примила пошиљку. Када код истека конкурсног рока за
пријем пријава пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву се помера за следећи радни дан.
Пријаве поднети на адресу школе. Ближа обавештења
могу се добити на број телефона: 025/707-488.
Ша б а ц
ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Директор
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 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
школе примењених уметности за подручје рада култура, уметност и јавно информисање, за педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе (с обзиром да програм обуке за
директора школе и Правилник о полагању испита за
директора школе нису донети, изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за директора) и најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Доставити:
биографске податке, односно радну биографију; оверен
препис/фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад);
потврду о радном искуству у области образовања; уверење суда да против кандидата није покренута истрага,
нити подигнута оптужница за кривично дело из надлежности суда, не старије од 6 месеци; доказ о држављан-
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ству (извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци); лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци), остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа прибавља уверење 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на
горенаведену адресу.
Ва љ е в о
ОПШТА БОЛНИЦА

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

Виши радиолошки техничар за потребе Службе
за радиолошку дијагностику
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радиолошког смера, положен стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила
и 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)“.
ОШ „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“
14202 Рајковић
тел. 014/68-469

Наставник физичког васпитања

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених Законом о раду, кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), да имају одговарајућу стручну спрему према важећем Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013). Кандидати уз пријаву треба да доставе: диплому о стеченом образовању (оригинал или овеНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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рена копија), уверење о држављанству (не старије од
шест месеци, оригинал или оверена копија) и извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија).
Пријаве слати на горенаведену адресу.
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у звање доцента за научно-стручну
област Организационе науке
на одређено време до пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и
Статута Факултета.
В рање
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МУХАРЕМ КАДРИУ“
Велики Трновац
17520 Бујановац
тел. 017/656-671

Конкурс објављен 26.02.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17512 Стубал

Конкурс објављен 09.04.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник разредне наставе, на одређено време
до повратка радника са боловања.
Вршац
ОШ „МАРКО СТОЈАНОВИЋ“

26348 Врачев Гај, Марка Стојановића 222
тел. 013/856-197

Наставник руског језика

са 14 часова недељно непосредног рада са ученицима, на
одређено време, замена одсутне запослене (породиљско
боловање)

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђено је чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
55/2011 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013),
и то: професор, односно дипломирани филолог за руски
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил руски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главБесплатна публикација о запошљавању

ни предмет/профил руски језик). Кандидати морају да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик. Кандидати морају да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Поред општих услова предвиђених
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да су држављани Републике Србије, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да нису правноснажном пресудом осуђивани
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 заштићних међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ
о стручној спреми, тј. оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ да су завршили средње,
више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад - на српском језику или
да су положили испит из тог језика, тј. српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе и
доказ (уверење/потврду) да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да су положили стручни испит,
односно испит за лиценцу. Документа се достављају у
оригиналу или у овереној фотокопији и иста се по окончању конкурса на враћају кандидатима. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима (проверу врши надлежна
служба за послове запошљавања). Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), доставља се пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел/факс: 013/893-050

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуни следеће услове: одговарајуће високо образовање за наставника или стручног сарадника основне школе, у складу
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер
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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;
дозвола за рад - лиценца за наставника или стручног
сарадника основне школе; положен испит за директора основне школе; најмање пет година рада у школи
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 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 међународном правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Уз пријаву
приложити: биографију са кратким прегледом кретања
у служби, доказ о одговарајућем образовању (диплома),
доказ о дозволи за рад – лиценца, доказ о положеном
испиту за директора, доказ о радном стажу у области
образовања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, доказ да
кандидат није осуђиван, односно кажњаван за кривична
дела наведена у овом конкурсу - школа прибавља по
службеној дужности, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, кандидат који није стекао високо образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму
високошколске установе, предлог програма рада директора. Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност. Документа која се подносе могу бити оригинална или оверене фотокопије. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Учесници
конкурса биће писмено обавештени о одлуци Школског
одбора, у законском року. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора“.
ОШ „МАРА ЈАНКОВИЋ“

кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса подова или положен испит за лиценцу, да је стекао средње,
више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад (у школи се изводи
настава на српском језику) или је положио испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису правноснажном пресудом
осуђивани за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 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 давање и примање
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. Уз пријаву кандидати прилажу:
доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду - члан 120 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља школа - члан 120
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
доказ да кандидат има образовање из психолошких и
педагошких дисциплина стечено на високошколској
установи или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, ако има положен испит
за лиценцу онда прилаже доказ о томе (оригинал или
оверену копију), ако није завршио школовање на језику
на ком се изводи настава - прилаже диплому о завршеном средњем, вишем образовању на том језику (потребно је да је завршио на српском) или доказ да је положио
испит (српски језик) по програму одговарајуће високош-

У служби
клијената

26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел/факс: 013/859-036
е-mail: araskovb@ptt.rs

Наставник руског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства због неге детета, са 44% радног
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик). Кандидат мора да има образовање из психолошких и педагошких дисциплина стечено на висо-
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колске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 013/859-036.

З р ењанин
ОШ „СТЕВАН АЛЕКСИЋ“

23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99
тел. 023/848-023

З а ј еча р

Котлар

ОШ „ДУБРАВА“

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, положен испит за
котлара; радно искуство није потребно; оригинал, оверен препис или оверена фотокопија дипломе о завршеној школи; држављанство Републике Србије; 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 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. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи и уверење о држављанству.
Доказ о физичкој и здравственој способности изабрани кандидат доставиће школи, пре закључења уговора
о раду. Уверење о некажњавању кандидата прибавља
школа службеним путем. Пријава са документима подноси се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Информације на број телефона:
023/848-023.

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб
тел. 019/739-606

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање за наставника, педагога или
психолога основне школе, у смислу 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. 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, најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу
за рад - лиценцу, обуку и положен испит за директора
установе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за директора); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду о радном стажу у школи и фотокопију
радне књижице, оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту - лиценци за рад, доказ о
држављанству (уверење о држављанству - не старије од
6 месеци, у оригиналу или оверена фотокопија). Доказ
о неосуђиваности прибавља школа, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење, доставља се пре закључења уговора о раду, односно пре ступања на дужност
директора. Директор школе бира се 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. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на број телефона: 019/739-606.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Наставник физике

са 40% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да
је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а да испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/2011 и 55/13), односно да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у
погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09, 3/10 и 11/12), професор физике, дипл. физи23.04.2014. | Број 566 |
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чар, професор физике и хемије, дипл. педагог за физику и хемију, професор физике и основа технике, дипл.
педагог за физику и основе технике, професор физике
и математике, дипл. астрофизичар, дипл. физичар за
примењену физику и информатику, професор физике и
хемије за основну школу, дипл. физичар за примењену
физику, професор физике за средњу школу, дипл. физичар и истраживач, дипл. професор физике и хемије за
основну школу, дипл. професор физике и основа технике за основну школу, дипл. физичар за општу физику,
дипл. физичар за теоријску и експерименталну физику,
дипл. педагог за физику и општетехничко образовање,
дипл. астроном, смер астрофизика, професор физике информатике, дипл. физичар - медицинска физика, дипл.
професор физике мастер, дипл. физичар мастер, мастер
физичар, мастер професор физике, мастер професор
физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипл. физичар - мастер физике метеорологије, дипл.
физичар - мастер физике астрономије, дипл. физичар
- мастер медицинске физике, дипл. професор физике хемије - мастер, дипл. професор физике - информатике - мастер, дипл. професор физике - професор физике
- мастер, дипл. физичар теоријска и експериментална
физика - мастер, дипл. физичар примењена физика и
информатика - мастер, дипл. физичар професор физике
и основа технике за основну школу - мастер, дипл. физичар професор физике и хемије за основну школу - мастер; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченој спреми (оверена фотокопија),
уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2 конкурса
подноси кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном
документацијом, доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 023/896-707.
Наставник географије

са 45% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да
је стекао одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је

52

| Број 566 | 23.04.2014.

уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а да испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/2011 и 55/13), односно да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у
погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09, 3/10 и 11/12), професор географије, дипломирани
географ, професор географије и историје, дипломирани професор географије и информатике, дипломирани
професор биологије и географије, професор биологије
- географије, професор физике - географије, професор
географије - информатике, дипломирани професор географије - мастер, дипл. географ мастер, мастер географије, мастер професор географије, мастер професор
биологије и географије, мастер професор географије и
информатике; 2. да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стручној спреми (оверена фотокопија),
уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке
1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом,
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 023/896-707.
Учитељ

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да
је стекао одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а да испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/2011 и 55/13), односно да има образовање
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из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат треба да испуњава услове у
погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09, 3/10 и 11/12), професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; 2. да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије.

стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се обавља образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду
у области образовања, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уве-

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из
тачке 1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2 конкурса подноси кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном
документацијом, доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 023/896-707.
ОШ „СВЕТИ САВА“

23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице
које има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, 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
одговарајуће високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
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рење 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 - прибавља школа. Изабрани кандидат дужан је да похађа прописани програм
обуке и положи испит за директора установе на начин
и у роковима које пропише министар просвете, у складу
са чланом 59 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса достављају се на адресу
школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 023/821-115.
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
23000 Зрењанин, Видаковићева 1А

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чланом 59 став 5
и услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1-5 Закона о
основама система образовања и васпитања (‚‘Службени
гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - у даљем тексту:
Закон), односно: одговарајуће образовање из члана 8
став 2 Закона за наставника основне школе, 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 и које има образовање прописано Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (‚‘Службени гласник РС Просветни гласник‘‘, бр. 11/12 и 15/13) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (‚‘Службени гласник РС - Просветни гласник‘‘,
бр. 11/12 и 15/13), да има дозволу за рад; обуку и положен испит за директора установе; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
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и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс
са радном биографијом доставити: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или доказ о положеном испиту за лиценцу
(оверена фотокопија), потврду о раду којом се доказује
да кандидат има најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију радне књижице, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о завршеном
средњем, вишем или високом образовању на српском
језику или оверену фотокопију потврде о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверену фотокопију
лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима - доставља само изабрани кандидат. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности (с обзиром да школа прибавља од надлежног органа доказ да кандидат
није осуђиван, и да су за то потребни одређени лични
подаци, потребно је доставити и фотокопију извода из
матичне књиге рођених). Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је
15 дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
бити разматране. С обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС није организовало
обуку и полагање испита за директора, пријава која не
садржи доказе о томе сматраће се потпуном, уз обавезу
да изабрани кандидат положи испит за директора у року
прописаном законом. Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: ‚‘За конкурс за директора школе‘‘. Сва
потребна обавештења могу се добити од секретара школе лично или на број телефона: 023/536-875.
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
има одговарајуће образовање за наставника основне
школе, педагога и психолога: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, испуњеност услова за пријем у радни однос у
школи (члан 120 Закона о основама система образовања
и васпитања): психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
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месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад, поседовање дозволе за рад (лиценца) за наставника, психолога или
педагога, обуку и положен испит за директора установе (након доношења ближих услова за испит од стране министра), 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. Пријаве, са назнаком: „Конкурс за директора“, слати на адресу школе. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену
фотокопију лиценце за наставника или стручног сарадника, тј. положен стручни испит, доказ о радном стажу,
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду), уверење да кандидат није
осуђиван у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (школа прибавља по службеној дужности), уверење о држављанству Републике Србије, доказ о знању језика на ком се
изводи образовно - васпитни рад у школи - српски (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику), радну биографију, оквирни план рада за време
мандата.

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
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ИЗМЕНА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин

Конкурс објављен 16.04.2014. године у публикацији „Послови“, мења се у тачки 1 и треба да гласи: наставник у сва звања за научну област Психологија, предмети: Психологија, Психологија
рада и Педагошка психологија, са 40% радног
времена, на период од пет година, а редовни професор на неодређено време. У осталом делу текст
конкурса је непромењен.
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ;
професор историје - географије; дипломирани географ
- просторни планер; дипломирани професор географије
- мастер; мастер географ (претходно завршене основне
академске студије студијског програма: географија,
дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије); мастер професор географије (претходно завршене основне академске
студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије
биологије и географије); мастер професор географије и
информатике (претходно завршене основне академске
студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије
биологије и географије); мастер професор биологије
и географије (претходно завршене основне академске
студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије
биологије и географије). Кандидат поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120
став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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) Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04,
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13),
као и посебне услове из Правилника о организацији и
систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: најмање 15 година (општи услов); одговарајуће образовање; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
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породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; доказ о испуњавању услова из члана 121 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је
кандидат стекао средње, више или високо образовање
на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад
или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није
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осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да школа
прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања, потребно
је да кандидати у пријави наведу и следеће податке:
ЈМБГ, име оца (девојачко презиме) или да доставе извод
из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, лично или на број телефона: 023/533270.
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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

ОБАВЕЗА ЗАПОШЉАВАЊА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Како је у Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом уређена oбавеза запошљавања ОСИ?
Сваки послодавац који има најмање 20 запослених обавезан је да у радни однос прими
одређени број особа са инвалидитетом:
- послодавац који има од 20 до 49 запослених дужан је да запосли једну особу са инвалидитетом;
- послодавац који има 50 и више запослених
дужан је да у радни однос прими најмање две
особе са инвалидитетом и на сваких наредних
започетих 50 запослених по једну особу са инвалидитетом;
- новоосновани послодавац ослобођен је
обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
у периоду до 24 месеца од дана оснивања.
Послодавцем, у смислу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом, сматра се домаће или страно
правно или физичко лице, које запошљава једно или више лица, односно Република Србија за
запослене у државним органима, аутономна покрајина за запослене у покрајинским органима
и јединица локалне самоуправе за запослене у
органима јединице локалне самоуправе.
Уколико на евиденцији незапослених лица
Националне службе за запошљавање нема особа са инвалидитетом које би испуниле прописане критеријуме за заснивање радног односа,
послодавац се опредељује за једну од алтернативних мера.
Послодавац који није у могућности да испуни прописану обавезу, дужан је да учествује у
финансирању зарада особа са инвалидитетом у
предузећу за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији, сразмерно
броју особа које није запослио. Учешће у финансирању зараде не може бити мање од 50% просечне зараде у привреди Републике Србије, пре-
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ма последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике. Средства у наведеном износу послодавац уплаћује
у Буџетски фонд, којим управља министарство
надлежно за послове запошљавања.
Послодавац који испуни финансијске обавезе из уговора о пословно-техничкој сарадњи,
куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом, у вредности од 20 просечних зарада у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике, извршио је обавезу запошљавања
једне особе са инвалидитетом, у периоду од 12
месеци.
Послодавац који не изврши обавезу запошљавања особа са инвалидитетом, у складу са
законом, плаћа пенале у висини троструког износа минималне зараде утврђене у складу са
прописима о раду, за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. Послодавац је дужан да
средства уплати на рачун јавних прихода буџета Републике Србије - Буџетски фонд, приликом
исплате зарада и накнада зарада, најкасније до
30. у месецу за претходни месец. Обавеза уплате
пенала престаје са месецом у коме је послодавац запослио прописани број особа са инвалидитетом.
Контролу испуњавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и наплату пенала
врши Пореска управа, у складу са прописима
о пореском поступку и пореској администрацији. Начин праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начин
доказивања извршења обавезе уређују се подзаконским актом, који споразумно прописују министарства надлежна за послове запошљавања
и послове финансија.
Послодавац који свим кандидатима пружа једнаке могућности за радно ангажовање је
друштвено-одговоран послодавац.
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У Нишу завршен први круг обука компаније „Самсунг“

ДИГИТАЛНА АКАДЕМИЈА
Пројекат ће бити настављен 8. маја, у Новом Саду, где ће још 75 младих са евиденције
незапослених бити укључено у курсеве ИТ технологија. Tрећи круг обука намењен је
незапосленим Београђанима

Н

акон успешно завршених обука у оквиру пројекта
„Дигитална академија“, који реализује компанија
„Самсунг“ у сарадњи са Националном службом за
запошљавање, полазницима су прошле недеље уручени сертификати, на свечаној додели у Ректорату Универзитета у Нишу. Од укупно 75 полазника, пет курсева из области
дигиталних технологија успешно је завршило 57 кандидата.
Школа „ИТ Центар“ из Ниша била је извођач обука за занимања веома тражена на тржишту рада: ПХП веб (PHP web)
програмер, андроид програмер, систем администратор, програмер Виндоус (Windows) апликација и дизајнер видео-игара.
Пројекат „Дигитална академија“ резултат је Споразума о сарадњи компаније „Самсунг“ и Министарства рада,
склопљеног у циљу развоја компетентности незапослених
лица са евиденције НЗС и повећања броја запослених у Србији. Тренинзи су осмишљени тако да покрију области које су
актуелне у свету и у Србији, а уједно су укључене у државну
Стратегију развоја информационог друштва.
Пројекат ће бити настављен 8. маја, у Новом Саду, где ће
још 75 младих са евиденције незапослених бити укључено
у курсеве намењене стручњацима у области информационо-комуникационих технологија. Tрећи круг обука намењен
је незапосленим Београђанима, тако да ће едукацијама у оквиру пројекта „Дигитална академија“ бити обухваћено укупно 225 полазника.

Селекција и тестирање
За ове обуке Национална служба за запошљавање у наведена три града урадила је селекцију кандидата са евиденције незапослених. Кандидати су морали да имају завршену
средњу и вишу техничку школу или електротехнички факултет, док је за модул дизајнера компјутерских игара неопход-
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но било да полазник има завршену неку од уметничких и
техничких школа или архитектонски, електротехнички или
уметнички факултет. Након селекције кандидати су ишли на
тестирање почетног знања, а они са највећим бројем поена
на тесту укључени су у бесплатне обуке по пројекту „Дигитална академија“.
- Од великог је значаја што је компанија „Самсунг“, као
светски лидер у развоју и примени најсавременијих информационих технологија, иницирала организовање ових обука,

Интернационални сертификати
Школа рачунара „ИТ Центар“ из Ниша водећа је у Југоисточној Србији у области информационих технологија и једини је Microsoft, Cisco, Toefl и ECDL партнер, али и Prometric и
Pearson vue партнер за интернационалну сертификацију. У
овој школи истичу како је свеједно да ли ће се неко сертификовати у ИТ центру у Нишу, Лондону или у било ком другом граду у свету где постоји Pearson vue тест центар.
- За кандидате смо прво спровели основно тестирање
претходног знања, на коме су показали и колики таленат
поседују. Обучили смо их за три тренутно најтраженија
програмска језика. ПХП је инсталиран на преко 19 милиона сервера у свету и бесплатан је програм који може да
се скине са интернета. Андроид програмирање за смарт
телефоне, телевизоре и таблет рачунаре једна је од главних платформи за развој тих уређаја. Такође, Microsoft C+
програмирање тренутно је најплаћенији ИТ посао у свету.
Обука за мрежног систем инжењера односи се на администрирање и одржавање рачунара, али и мрежа за било коју
фирму са 5 до 500 рачунара. Учење 3Д графичког програма
за развој видео-игара односи се на дизајнерски део овога
посла и такође је веома атрактивно и тражено занимање,
објаснио је за „Послове“ Милан Јевтовић, координатор обука у „ИТ Центру“.
Полазници се прате током обука, а њихово ангажовање и
напредовање бодује на сваких 25 часова, како не би радили кампањски. Извештаје о напредовању кандидата школа
шаље компанији „Самсунг“ сваке недеље. Сви полазници
који су на крају положили завршни тест добили су диплому „Самсунга“ да су одслушали обуку, а како Јевтовић каже,
очекује се да ће обуке успети да мотивишу полазнике да иду
даље и наставе са усавршавањем у овој области.

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

„ИТ Центром“. Надамо се да ће у будућности „Самсунг - Дигитална академија“ допринети повећању шанси које се пружају
младим и способним људима да свој потенцијал искористе
на најбољи могући начин, рекао је на додели сертификата
Милан Вујовић, директор маркетинга компаније „Самсунг“.
Н.Новаковић

Задовољни и ђаци и професори

а познато је да ИТ технологије тренутно имају најбржи раст у
свету. Пред нама је прави показатељ да се коначно напушта
стереотипно мишљење да након завршеног формалног образовања не треба више стицати нова знања и вештине. Ови
млади људи су пример да целог радног века човек треба да
учи и усавршава своја знања, јер се само на тај начин може
бити конкурентан на тржишту рада. Када се буду запослили
и њихове компаније ће постати конкурентније на тржишту.
Посебан допринос овог пројекта представља успешна сарадња државе и велике компаније, како би радећи заједно
помогли развоју друштва и локалне заједнице, изјавио је
овом приликом Бобан Матић, директор Филијале Ниш НСЗ.

Одговорно пословање
Компанија „Самсунг“ (Samsung Electronics Ltd.) глобални
је лидер на пољу информационо-комуникационих технологија. Како истиче Милан Вујовић, директор маркетинга ове
компаније, „Самсунг“ запошљава 286.000 радника у 80 земаља широм света, а годишња продаја производа вредна је
216,7 милијарди долара.
- Наша компанија негује филозофију да лидери у домену
свог пословања треба да препознају потребе шире заједнице
и делују кроз друштвено одговорне пројекте, чији је крајњи
циљ омогућавање развоја друштвених потенцијала. Иновативност по којој је „Самсунг“ препознатљив као компанија

примењујемо на сваку врсту пословања. Посебно смо фокусирани на младе људе који су спремни да искористе сваку
прилику за напредак и усавршавање у професионалној каријери. Увек се трудимо да својим примером инспиришемо
и подржимо сваког ко испред себе има јасан циљ и визију и
веома смо задовољни сарадњом коју смо остварили са НСЗ и
Бесплатна публикација о запошљавању

Након успешно завршеног курса за 3Д моделовање и развој компјутерских игара, двадесетпетогодишњи Немања
Петровић прича како је понуду за укључивање у обуку добио од свог саветника из НСЗ, што је, како каже, оберучке
прихватио, јер га је тема веома занимала.
- На курсу се захтевало мало шире знање од оног које сам
имао након завршене архитектуре, али ми је ипак много ствари било колико-толико познато. Игрице су нешто што сви
ми од најранијег детињства виђамо, што нас интересује и
забавља, тако да је ово била добра прилика да у ту област
уђемо мало дубље. На сваком од нас је да даље настави са
усавршавањем знања. Постоји доста компанија које траже
ова занимања, посла има и преко интернета, а могуће је и
покретање приватног бизниса. На сву срећу, ја сам успео да
нађем посао у Вишој техничкој школи још током обуке, тако
да сам одмах почео да радим.
- Радила сам у фабрици текстила „Нитекс“ око 5 година,
док фабрика није расформирана, а од тада сам незапослена. Завршила сам економски факултет у Нишу, смер аутоматика, тако да сам у почетку била мало скептична како ћу се
укључити у програмирање. Међутим, на курсу смо кренули
од самих основа, да би на крају дошли до озбиљних практичних знања из ове области. Мислим да ће ме ово знање
сигурно учинити конкурентнијом на тржишту рада, јер сада
поседујем нека конкретна знања и вештине. На обуци смо
добили и доста смерница како да допремо до наредног степена у развоју наших знања. Већ сам почела да слушам неке
„он-лајн“ курсеве, има доста тога што може да се пронађе
на интернету, па намеравам да се и даље бавим тиме, каже
Зорица Раденковић.
Двадесетједногодишњи стручњак за 3Д графику и предавач на обуци, Михајло Ђокић, истовремено ради за „ИТ
Центар“ и једну америчку компанију која прави игрице. Завршио је професионалне курсеве за 3Д маја и гејминг програмирање, а при крају је и са студијама на Високој техничкој школи у Нишу.
- Полазници су доста добро савладали програм обуке.
Само двоје студената из моје групе није добило сертификате, јер се нису појављивали на испитима. Сви који су се трудили положили су испите и заслужили своје сертификате,
што и мени као професору показује да сам их добро научио.
Међу студентима је било оних који су се толико заинтересовали за ове послове да одмах желе то и да раде, а било
је и оних који хоће да наставе са усавршавањем знања, па
траже додатне часове и курсеве како би још напредовали
и били баш квалитетни у том послу. Међусобно су доста коментарисали како им се свиђа курс, јер је јако занимљив.
Сви смо се добро дружили и повезали, радили смо као тим,
јер тема „3Д графика за игрице“ то дозвољава. Основно
програмирање је суво и досадно и људи знају да се изгубе
у тексту, а игрице захтевају комуникацију. Задовољан сам
својим студентима, а предаваћу и полазницима у Новом
Саду, каже Ђокић.
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Мисија „Хелп“

ПОДРШКА УГРОЖЕНИМ
ГРУПАМА

Н

емачка организација „Хелп“ (Hilfe zur Selbsthilfe e.V.),
Мисија у Републици Србији, у периоду од 01. маја
2013. до 31. децембра 2016. године реализује пројекат „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група
становништва у Србији“. Пројекат обухвата општину Пирот
и градове Ниш и Смедерево. Програм финансирају немачка
влада и градови и општина обухваћени пројектним активностима.
Општи циљ пројекта је укључивање маргинализованих
Рома и других социјално угрожених група становништва у
друштвени и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама. Главне активности биће отварање
нових радних места путем помоћи малим бизнисима и кооперативама, обезбеђивање пословних и стручних обука и
образовања, као и организовање тематских радионица и
пратећих активности умрежавања подржаних корисника и
релевантних институција и организација.

Организација „Хелп“ после првог дела пројекта, у коме
је, крајем прошле године, подржано 16 корисника програма
„Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у
Србији“, у току марта и априла на подручју пиротске општи-

не организовала је нови циклус информативне кампање за
сва незапослена лица заинтересована за овакав вид подршке
запошљавању. На састанцима су биле доступне детаљне информације о процесу конкурисања, као и пријавни формулари. Представници НСЗ - Филијала Пирот имали су активну улогу у анимирању и позивању свих циљних група да се
прикључе пројекту, јер ће тиме побољшати своје компетенције на тржишту рада и створити услове за брже запошљавање и долазак до одређених средстава за покретање или
наставак рада на својим бизнис идејама.
У 2013. години подржано је 16 корисника, за 2014. годину
планирана је подршка још 22 корисника, и то 12 за грантове
висине до 1.200 евра и 10 корисника до 2.400 евра. До краја
пројекта циљ је да се омогући запошљавање најмање 82

ОБУКА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
У београдској општини Раковица је недавно завршена
обука „Пут до успешног предузетника”, чији је основни циљ
био да мотивише припаднике ромске популације да се одлуче на покретање сопственог бизниса.
Обуку су организовали општина Раковица и Национална
служба за запошљавање, у сарадњи са Удружењем Рома
Раковице и Чукарице. Дводневну обуку држали су предавачи Филијале за град Београд НСЗ. Полазници су учили како
се прави бизнис-план, како се анализира тржиште и конкуренција, информисали се о правној регулативи, порезима
и доприносима, могућим изворима финансирања, као и о
осталим битним стварима које су неопходне при оснивању
фирме, а сазнали су и у чему предузетници најчешће греше.
На крају обуке девет полазника је добило сертификате,
на основу којих ће моћи да конкуришу за средства за самозапошљавање и покретање сопственог бизниса. Била је то
још једна у низу обука у оквиру пројекта „Едукација за предузетништво“, који је прошле године покренула Филијала за
град Београд НСЗ.
М.Колаковић
лица у општини Пирот и подржи оснивање две кооперативе.
У овом моменту укупан број подржаних грантова у опреми у
Пироту износи 297 и једна кооператива - Удружење старопланинске пеглане кобасице.
М.Јонић

Суботички сајам премашио очекивања

С

ПОСАО ЗА 430 РАДНИКА

уботичка филијала НСЗ организовала је 11. априла
Сајам запошљавања, на добро познатој локацији, у атријуму Хотела „Галерија“ у Суботици. Учествовало је 29
послодаваца, који су понудили 430 слободних радних
места у оквиру око 70 занимања. Највише потреба исказано
је у машинској, металској и електро струци, а тражени су и
комерцијалисти, продавци, возачи, административни радници, оператери у производњи, шивачи, фризери, конобари,
кувари, медицинске сестре и други. Манифестацију је посетило више од 2500 тражилаца посла, а предато је преко 3000
радних биографија.
Велико интересовање незапослених и највећи број предатих радних биографија бележи се на штандовима компанија „Гордон“, „Сваровски“ (Swarovski), „Контитех“ (Contitech),
„Леџенд“ (Legend) и „Мастерпласт“.
Сајам је био прилика да се провере утисци и мишљења
незапослених о услугама НСЗ, а пре свега о организовању
сајма запошљавања. Саговорници истичу да им се допада
овакав начин тражења посла, јер остварују директан контакт са послодавцима, могу да сазнају додатне информације
о фирмама, и што је најважније, на једном месту могу да
упознају већи број послодаваца.
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Послодавци који су први пут учествовали на сајму изузетно су задовољни организацијом, као и квалитетом и
бројем предатих радних биографија и радо би учествовали
поново на оваквој манифестацији. Редовни учесници сајмова, као што су „Мастерпласт“, „Студио модерна“ и осигуравајуће куће, истичу задовољство дугогодишњом сарадњом
са НСЗ. Простор и неопходну инфраструктуру за одржавање
сајма уступило је предузеће “Фива” (Phiwa), у чијем саставу
је и атријум Хотела “Галерија”.
Е.С.Ердман
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Међународни сајам грађевинарства

ГРАДИТЕ ПО ВАШОЈ МЕРИ
Јубиларна 40. смотра грађевинарства показала је да је ова грана још у кризи. У наредном
периоду очекују се велики пројекти на којима ће грађевинари бити упослени

Н

а Београдском сајму је од 8. до 12. априла 2014. године одржан јубиларни 40. Међународни сајам
грађевинарства - SEEBBE, највећа манифестација у
области грађевинарства у Југоисточној Европи. Под
мотом „Градите по Вашој мери“, сајам је окупио бројне домаће и иностране учеснике, чија се позитивна очекивања
потврђују из године у годину, о чему сведочи њихово присуство, као и престижно чланство у Унији међународних сајмова (UFI), са седиштем у Паризу.
Велимир Илић, министар грађевинарства и урбанизма, рекао је на отварању сајма да је лоша приватизација
највише погодила грађевинске и путарске фирме и изразио
наду да ће ситуација бити боља након доношења новог закона о стечају, али и најављених улагања у инфраструктурне пројекте у земљи, попут Јужног тока, Београда на води,
аеродрома Морава и Лађевци, као и изградње карго-центра
на београдском аеродрому. Он је подсетио и да су прошле године у Србији скопљени уговори за изградњу грађевинских
објеката у вредности од три милијарде евра, али то није било
довољно да се запосле сви грађевинари. Захваљујући најави
страних кредита и концесија за градњу, ситуација се полако
поправља, иако не онолико брзо и у оном обиму у коме је
Илић очекивао.
„Имамо добар кадар, добре мајсторе које ћемо сачувати
тако што ћемо их запослити. Шансу имамо, морамо је искористити. Биће посла“, изјавио је Илић и као илустрацију за
то навео свој боравак у Ирану, где је, како наводи, био јако
поносан када су му домаћини рекли да су сви објекти које
су градили наши грађевинари одолели ратним разарањима.
Илић је изјавио да ће се тек након формирања нове владе знати да ли ће Србија узети кредит од 100 милиона евра,
који је Светска банка понудила за пројекте енергетске ефикасности у станоградњи и урбану регенерацију.
„То би била велика шанса за домаћу грађевинску индустрију, која би уз помоћ тих пројеката запослила око 50.000
грађевинара. Морамо је искористити, јер се тај повољан
кредит не би враћао из буџетских средстава, већ би зајам
враћали директно корисници“, рекао је Илић и објаснио да би

Сарадња и заједнички наступи
Сајам је угостио више од 500 излагача, од којих једна трећина иностраних долази из 22 земаље Европе и Азије. Посебно
је значајно присуство излагача из суседних земаља: Румуније, Хрватске, Македоније, Бугарске, Словеније, Црне Горе,
БиХ, који су били присутни у великом броју и чија су реална
очекивања била да се упознају са потенцијалним партнерима, у циљу међусобне сарадње и заједничких наступа на
међународном тржишту. Остале земље учеснице су: Чешка,
Аустрија, Немачка, Италија, Грчка, Пољска, Нови Зеланд,
Норвешка, Сан Марино, Русија, Мађарска, Турска...

Бесплатна публикација о запошљавању

пројекат енергетске ефикасности уштедео беспотребно расипање енергије у објектима, за њихово грејање и хлађење, док
би урбана комасација и урбана регенерација градова подразумевала изградњу на деценијама напуштеним просторима унутар ужег градског језгра. Према његовим речима,
таква изградња би била бржа, али и 30 до 40 одсто јефтинија
од класичне изградње на новим локацијама, пре свега због
постојања комуналне инфраструктуре.
Излагачи су попунили сав расположиви простор у шест
изложбених хала Београдског сајма и најатрактивније позиције на отвореном простору, на коме су биле смештене грађе-

винске машине и монтажне куће. Већину излагача чине
традиционални учесници, али и нова „старт ап“ предузећа
која су желела да представе своје производе и упознају се са
фирмама из земље и региона. На сајму су биле заступљене
све области грађевинске делатности, што је омогућило заинтересованим посетиоцима сагледавање реалне понуде. Излагачки програм је обухватио: пројектовање и инжењеринг,
реконструкцију, изградњу, машине за обраду стакла, машине за обраду профила за столарију, грађевинску механизацију, компјутерске софтвере у грађевинарству, машине и
уређаје за индустрију грађевинских материјала, најсавременије материјале, разне алате, опремање ентеријера, уређаје
за климатизацију и грејање, монтажне објекте, националне
изложбе и друго.
Ова значајна привредна смотра је интересантна и посетиоцима који планирају сопствене грађевинске радове, али
и иностраним фирмама заинтересованим за грађевинске радове у нашој земљи. У том смислу биле су интересантне и националне изложбе Турске и Мађарске, као и присуство привредних комора грађевинске индустрије из Ваљева, Сомбора
и других градова Србије. Промовисале су се и фирме које се
баве зеленим технологијама и енергетском ефикасношћу,
док је Национално удружење „Српске куће“ у сарадњи са Министарством грађевине представило народно градитељство,
уз свеобухватну акцију промовисања ове идеје.
У Хали 2 отворена је изложба о историјату Сајма грађевинарства у Београду, под називом „Године за нама“, која
обухвата период од 1975. године до данас.
А.Б.
23.04.2014. | Број 566 |
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Платформа за откривање и спречавање
непријављеног рада

ПОДРИВАЊЕ
СИСТЕМА
СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

У циљу претварања рада на црно у легалан
чланице ЕУ поједностављују процедуре, дају
пореске олакшице, раде на подизању културе
плаћања пореза, али и настоје да правовремено
открију непријављени рад и строго га казне

Н

ово специјално истраживање Европске комисије Еуробарометар, показало је да је непријављени рад
или рад на црно и даље раширен по Европи, али и
да се виђење тог проблема разликује од чланице до
чланице. Раднике на црно грађани ЕУ углавном ангажују за
реновирање станова, поправку кола, чување деце. Сваки десети грађанин Европске уније купује производе или плаћа
услуге који потичу из непријављеног рада, док 4% признаје
да ради на црно. Истовремено, 3% испитаника у најновијем
европском истраживању наводи да их послодавци делом исплаћују на руке. У просеку, они годишње зараде 300 евра, док
они који га користе на то утроше 200 евра.

Претварање рада на црно у легалан
„Непријављени рад за последицу има не само излагање радника опасним условима рада и мању зараду, већ
и пад владиних прихода и поткопавање система социјалне
заштите. Чланице морају да спроводе политике којима се
обесхрабрује рад на црно, а охрабрује његова трансформа-

У априлу 2012. године, у Пакету за запошљавање оцењено је да претварање неформалног или непријављеног рада у
регуларну запосленост може да помогне смањењу незапослености. Средином 2013. године Комисија је обавила прву фазу
консултација на нивоу ЕУ са представницима послодаваца
и радника, о могућим будућим мерама ЕУ за унапређење
сарадње између националних органа за спровођење закона.
Друга фаза консултација одржана је почетком 2014. године.
Ласло Андор наглашава да ће, захваљујући европској платформи за спречавање рада на црно, бити побољшана сарадња између бројних органа надлежних за спровођење
закона, укључујући инспекције рада, миграционе власти,
службе социјалног осигурања, пореске, итд.
Поређење података из новог Еуробарометра са претходним истраживањем, из 2007. године, показало је да обим непријављеног рада стагнира, али да има разлика од земље до
земље. Тако је у Летонији рад на црно знатно смањен, док је у
Шпанији и Словенији благо повећан. Истовремено је у Грчкој,
Словенији, на Малти и Кипру забележен спектакултаран раст
тражње рада на црно.

Плата „на руке“
Робу или услуге из рада на црно у претходних годину
дана купило је 11% испитаника из ЕУ, од којих 60% каже да
је то урадило због ниже цене, а 22% да би учинили услугу
пријатељу, рођаку или комшији. Од 4% испитаника који су
признали да су радили на црно, 50% истиче да је то било корисно за обе стране, 21% наводи да не може да нађе легалан
посао, 16% указује на превисоке порезе на редован рад, а 15%
каже да ради на црно јер нема друге приходе. Грађани са југа
ЕУ најчешће указују на проблем налажења регуларног посла
(41%) или на то да су без прихода (26%).
Највећи удео испитаника који кажу да раде на црно регистрован је у Летонији, Холандији и Естонији (11%), показало
је истраживање.

Запосленост и социјални развој у Европи

ција у редован рад и да више сарађују у борби са тим проблемом“, истакао је европски комесар за запошљавање, социјална питања и инклузију Ласло Андор, а преноси Еуроактив.
Чланице ЕУ у циљу претварања рада на црно у легалан
поједностављују процедуре, дају пореске олакшице, раде на
подизању културе плаћања пореза, али и настоје да правовремено открију непријављени рад и строго га казне. На
проблеме уочене у истраживању Комисија ће одговорити
предлогом за покретање европске платформе за откривање
и спречавање непријављеног рада.
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У извештају „Запосленост и социјални развој у Европи“,
из 2013. године, анализиране су различите мере које су
предузеле чланице у борби са непријављеним радом - иницијативе за увођење рада на црно у легалне токове кроз
поједностављење администрације и директне пореске
олакшице, мере за подизање „морала и културе плаћања
пореза“, као и оне за боље откривање и оштрије кажњавање непријављеног рада. Истраживање је обухватило
26.563 испитаника из различитих социјалних и демографских група, из свих 28 чланица ЕУ.
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изађу на крај са бројним незапосленима из источне Европе,
у јануару је влада Ангеле Меркел формирала панел да нађе
решење за проблем. Ројтерс преноси да ће правила бити пооштрена и да ће се боље проверавати грађани из других чланица ЕУ који траже посао, како би се открили „социјални туристи“ (грађани ЕУ који одлазе у другу чланицу не са жељом
да нађу посао, већ да као незапослени добијају социјалне
бенефиције) и они који немају квалификације за слободна
радна места.

Храну на црно купује 41% испитаника у Бугарској, 36% у
Летонији, 33% у Мађарској, 27% у Естонији и Хрватској. Удео
испитаника који купују робу или услуге из непријављеног
рада у Грчкој је 30%, Холандији 29%, Летонији 28%, Данској
и на Малти 23%, док је у Пољској само 5%, Немачкој 7%, а у
Великој Британији и Шпанији 8%.
Да прима део плате „на руке“ признало је 3% испитаних
и углавном је реч о запосленима из малих фирми. Код 28%
оних који добијају непријављени део зараде, тај део је мањи
од 25% бруто годишњег прихода, код 10% достиже између 25
и 49%, код 8% између 50 и 74%, а код 9% између 75 и 100%
годишњег прихода.

Французи и Белгијанци највећи песимисти у ЕУ
Французи и Белгијанци су најпесимистичнији грађани ЕУ
по питању живота будућих нараштаја, показала је анкета
спроведена у свих 28 земаља Уније.
Према резултатима анкете коју је спровела агенција за истраживање јавног мњења Еуробарометар, 58 одсто грађана ЕУ изразило је песимизам у погледу будућности наредне
генереције, пренео је Танјуг писање белгијског листа Суар.
Французи и Белгијанци су међу најпесимистичнијим, јер је
71 одсто грађана Француске, односно 70 одсто становника
Белгије, оценило да ће живот будућих нараштаја бити тежи
него њихов. Тек нешто мало оптимистичнији су грађани
Луксембурга, јер је 62 одсто исказало песимизам у погледу стандарда њихове деце. Половина грађана ЕУ, тачније
49 одсто, сматра да ће социјална једнакост и солидарност
бити најважнији европски изазови.
Гледано по регионима, део новца „на руке“ у годишњем
приходу код оних који га добијају највећи је у чланицама ЕУ
из јужне Европе (69%), а следе источна и централна Европа
(29%), док је у западној Европи и нордијским земљама тај део
мањи - 17%, односно 7%. Учесталост исплате зараде „на руке“
смањена је током кризе, посебно у централној и источној Европи, али је порасла у Грчкој.

Социјални туристи
Немачка је због економског раста и мале стопе незапослености магнет за грађане из других чланица ЕУ, који желе
да искористе предности слободе кретања у блоку и мањка
радника у индустрији. Међутим, расте забринутост од прилива Румуна и Бугара који беже од сиромаштва, а ове године
им је потпуно отворено тржиште рада ЕУ. Популација Немачке повећана је у 2013. трећу узастопну годину и бележи
се највиши ниво нето миграције за две деценије и осетан раст
броја имиграната из источне Европе.
Након што се неколико немачких градова пожалило да
њихове здравствене службе и социјални радници не могу да
Бесплатна публикација о запошљавању

Немачка влада истиче да већина Румуна и Бугара долази легално, да ради или студира, али да се мањина претвара
да је самозапослена како би добила додатне бенефиције или
тражи бенефиције за децу, а нема реалне шансе нити намерава да нађе посао. Како наглашавају немачки званичници,
имигранти су и даље добродошли у Немачку и не постоји
разлика између добрих и лоших земаља из којих они долазе,
већ између адекватних и неадекватних квалификација имиграната.
Иако је јавна дебата у Немачкој мање оштра него у другим земљама ЕУ, ова земља дели бојазан да ће политика зазора од имиграната бити добра за странке са крајње деснице
на изборима за Европски парламент, у мају.
А.Б.

Хрватска најугроженија сиромаштвом
Хрватска је по степену угрожености од сиромаштва међу
најугроженијим члановима Европске уније, подаци су из
Стратегије борбе против сиромаштва и социјалне искључености у Хрватској од 2014. до 2020. године. Сваки трећи Хрват, односно 32,3 одсто, био је крајем 2012. године у ризику
од сиромаштва и социјалне искључености, док их је 15,4 одсто у истом периоду живело у условима тешке материјалне
оскудице, због чега нису могли да обезбеде основне животне потребе. Велике проблеме Хрватска има због дуготрајне
кризе, која је довела до раста стопе незапослености, али и
резултирала све већим бројем запослених који нередовно
примају плату.
Положај сиромашнијих слојева друштва отежава и чињеница да Хрватска заостаје за ЕУ у подручју запошљавања,
улагања у истраживање и развој, високог образовања и
борбе против сиромаштва. У 2012. у Хрватску се доселило
8.959 људи, док их је у иностранство отишло 12.877, односно
3.918 више.
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Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

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

