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Модернизација заната

МОДЕЛ КООПЕРАТИВНОГ
ОБРАЗОВАЊА

Свршени основци од ове године могу да
се определе за три трогодишња занатскотехничка профила са којима имају велике
шансе да веома брзо добију посао. У питању
је нови приступ образовању, заснован на
елементима немачког дуалног образовања
Програм стипендирања Рома и
Ромкиња у области здравља

БОРБА ПРОТИВ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Реализатори пројекта сматрају да је повећање
броја медицинских радника ромске националности
један од најефикаснијих начина борбе против
дискриминације и кршења људских права у области
здравства
Услови рада у Европској унији

БРИГА ЗА ЉУДСКИ КАПИТАЛ
Европски комесар за запошљавање, социјална питања и
инклузију Ласло Андор рекао је да заштита и унапређење
услова рада у ЕУ значи бригу за људски капитал и да
Европа има законе и политике да обезбеди добре услове
рада, којима ће запослени бити задовољни
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У тренутку у ком многа деца и њихови родитељи одлучују о избору средње школе, публикација „Модернизација заната у сарадњи са предузећима: Брже до посла“
треба да омогући младима и њиховим породицама да
направе информисан избор о будућем занимању. Овај
приступ школовању усаглашен је са потребама тржишта
рада и треба да омогући предузећима у Србији да обезбеде неке од најдефицитарнијих производних профила, а да ученицима осигура интензивну праксу током
школовања и брзо запошљавање. Издавање специјалне
публикације, која је протекле недеље представљена у
београдском Медија центру, економски месечник „Бизнис и финансије“ је реализовао у сарадњи са Немачком
организацијом за међународну сарадњу - ГИЗ.
Као део преузетих обавеза у оквиру Декаде инклузије
Рома, Фондација за отворено друштво Србија (Fundation
for an Open Society Serbia - FOSS), Фондација за отворено друштво Мађарска (Open Society Fondations - OSF), у
оквиру Ромског програма јавног здравља (Roma Health
Project - RHP), заједно са Ромским образовним фондом
(Roma Education Fund - REF), реализују Програм стипендирања образовања Рома и Ромкиња у области здравља
(Roma Health Scholarship Program - RHSP). Протекле недеље у већим градовима Србије представљени су резултати четворогодишње реализације програма и значај
његове подршке образовању и обезбеђивању бољег живота припадницима ромске мањине.
Програм је био намењен припадницима ромске националне мањине који завршавају 8. разред основне
школе и желе да упишу средњу школу у области медицине, фармације, стоматологије и других здравствених
области, као и средњошколцима који се образују на приватним и државним средњим школама и студентима
који студирају по болоњском принципу на приватним
и државним акредитованим високим школама и факултетима у области медицине, фармације, стоматологије
и других здравствених области, ради стицања бечелор,
мастер и дипломе доктора наука.
Радни услови подразумевају радно време, организацију рада, здравље и безбедност на раду, заступање радника и односе са послодавцем. Они се тичу свакодневног
живота не само више од 214 милиона европских радника, већ и њихових породица. На конференцији о условима рада, која је недавно одржана у Бриселу, европски
комесар за запошљавање, социјална питања и инклузију
Ласло Андор рекао је да заштита и унапређење услова
рада у ЕУ значи бригу за људски капитал и да Европа
има законе и политике да обезбеди добре услове рада,
којима ће запослени бити задовољни.
„Међутим, ту је и страх и реалан ризик од неповољних
ефеката економске кризе на услове рада“, рекао је Андор.
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Регионална сарадња за глобалне послове

КОМПЛЕМЕНТАРНЕ ПРИВРЕДЕ

К

Металски и електро сектор имају велике могућности за заједнички ангажман
компанија са простора некадашње Југославије

омпаније металског и електро сектора из земаља
бивше Југославије могу знатно да унапреде конкурентност домаћих привреда и целог региона удруживањем у конзорцијуме, ради заједничке производње
и наступа на трећим тржиштима, највише оних држава са
којима је развијена слободна трговина, истакнуто је на Регионалним сусретима предузећа металског и електро сектора,
који су одржани у оквиру 58. Међународног сајма технике и
техничких достигнућа.
Металски и електро сектор носе велики потенцијал за
заједнички ангажман компанија, највише на тржиштима
некадашњих совјетских република и арапског света. Наше
привреде су више комплементарне него конкурентне, што
отвара велике могућности за заједничку производњу засновану на високим технологијама и већи извоз на трећа тржишта. Интересантне су кооперације у производњи делова
за аутомобилску индустрију, шинских возила и пољопривредних машина као и учешће на тендерима за пројекте енергетске и саобраћајне инфраструктуре.
„Веома су значајни и регионални сусрети, на којима
представници компанија размењују искуства и технолошка
решења, планирају заједничке наступе, дефинишу пројекте и
циљеве“, рекао је Митар Пржуљ, директор Бироа ПКС за регионалну сарадњу.
Значајна предност Србије је и јединствени Споразум о
слободној трговини са Русијом, Белорусијом и Казахстаном,
где се 99 одсто српске робе извози без царина. Унапређење
билатералних односа и привредне сарадње допринеће стабилности у региону и стварању услова за бржу интеграцију
привреда у европске структуре.
Секретар Удружења ПКС за металску и електроиндустрију Љубиша Обрадовић указао је на недостатак извозних
капацитета у Србији, што отвара простор за регионалну сарадњу компанија. „Количина, континуитет, квалитет и конкурентност - предуслови успешног извоза, могу да се остваре
само повезивањем компанија у региону, јер свака компанија
појединачно нема снагу за велика тржишта“, навео је Обрадовић. У металској и електро индустрији Србије прошле године пословало је више од 4.500 фирми, та привредна грана
запошљавала је 95.000 радника или око 10 процената.
„Компаније из те бранше имају развојну шансу и могућност за унапређење конкурентности, јер су повезане са изградњом инфраструктуре и енергетских система, као што је
Београд на води или гасовод Јужни ток“, рекао је Обрадовић.
Дијана Јеремић, из Регионалне привредне коморе Ваљево, указала је на значај прекограничне сарадње, а Перо Ђокић, из Привредне коморе Републике Српске, нагласио је да
привредници из региона имају снаге и воље да се удруже, а
да владе треба да донесу конкретне мере подршке привреди.
Регионални сусрет предузећа металског и електро сектора на Београдском сајму окупио је око 60 компанија из

региона, као и представнике привредних комора. Скуп су
организовали Биро за регионалну сарадњу и Удружење за
металску и електроиндустрију ПКС. Након пленарног дела
одржани су билатерални сусрети привредника.

58. Међународни сајам технике и техничких
достигнућа
На овогодишњем Међународном сајму технике и техничких
достигнућа биле су организоване и две националне изложбе - Чешке и Словеније. Посебне штандове на овој изложби
технике имале су и Привредна комора Београда и Регионална привредна комора Ваљева, као и Руске железнице, које
су приказале експонате у вези са руским инвестицијама у
железничке коридоре Србије.
На сајму су представљене савремене технологије и нови
производи и пројекти из електроенергетике, електронике,
аутоматизације, роботике, телекомуникација, процесне
технике, логистике, материјала, енергетске ефикасности,
алтернативних и обновљивих извора енерије, ИЦТ-а, корпоративног софтвера и слично.
Поред излагачког, сајам је обележио и изузетно богат
стручни пратећи програм, а први пут је организована и
специјализована изложба посвећена пословној примени
информационо-комуникационих технологија - БизИТ, коју
организује часопис „Пи-си прес“ (PC Press).
Најуспешнијим излагачима додељена су признања „Корак у будућност“, а промотер сајма био је један од најбољих
младих научника Коста Јовановић, члан међународног тима
за израду европског робота. Сајам je подржаo и Центар за
промоцију науке, који у име Министарства просвете науке и
технолошког развоја промовише и популарише науку.
На Међународном сајму технике и техничких достигнућа представило се око 500 учесника из 16 земаља, који
су приказали више од 100 техничко-технолошких иновација,
од којих је половина имала премијеру на овој сајамској манифестацији, која се сматра најрепрезентативнијом у Југоисточној Европи. Сајам технике, који је трајао од 12. до 16. маја,
под слоганом „Корак у будућност“, отворио је потпредседник
Владе Србије и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић.
За посетиоце је посебно била интересантна могућност да
играју кошарку против робота. Пословни посетиоци су преко
портала Б2Б, могли да комуницирају са свим излагачима и
закажу састанке.
ПКС

Мере за опоравак привреде

У ПОЗИТИВНОМ СМЕРУ

Борба против сиве економије, подстицај кредитних активности у 2014. години, најјачи
инвестициони пакет за подстицај домаћих и страних инвеститора, значајне пореске
олакшице и подстицање масовне градње јефтиних станова, допринеће развоју српске
привреде

П

ремијер Србије Александар Вучић објавио је пакет
од пет мера које ће поспешити развој привреде у Србији. Вучић је прецизирао да су то борба против сиве
економије, подстицај кредитних активности у 2014.
години и најјачи инвестициони пакет за подстицај домаћих
и страних инвеститора, без фаворизовања једних на рачун
других. Као четврту и пету меру Вучић је навео значајне
пореске олакшице и подстицање масовне градње јефтиних
станова.
„Реализација пакета економских мера коштаће ове године буџет Србије између 150 и 200 милиона евра, не рачунајући 60 милиона евра за субвенционисане кредите. Тај
трошак ће делом бити надокнађен кроз смањење сиве економије“, рекао је Александар Вучић и додао да се од сузбијања
сиве економије у овој години очекује додатних 100 милиона
евра прихода, а да је план да до 2017. приходи буду 500 до
700 милиона евра.
Влада је одложила усвајање мера које би требало да
допринесу опоравку српске привреде, како би се чула мишљења и предлози банкарског сектора, представника страних
инвеститира, грађевинске индустрије и домаћих привредника, са којима се премијер састао прошлог понедељка.

је Вучић и објаснио да је циљ да се види како и на који начин држава може да помогне банкарском сектору, а да банке
српску привреду, посебно приватни сектор, доживљавају као
услов свог напретка и стварања профита. Према Вучићевим
речима, циљ је да се банкама обезбеди већи профит, а да истовремено привреда од тога има корист и да ојача.
Премијер Србије је навео да се са банкама договорио о
одобравању субвенционисаних кредита за привреду, са грејс
периодом од шест месеци и роком отплате од годину дана.
„То ће бити динарски кредити са каматном стопом између 5 и 5,9 одсто годишње. Очекујем да ће на основу 60
милиона евра које ће дати држава бити обезбеђене 1,2 милијарде евра субвенционисаних кредита за привреду“, рекао
је Вучић и додао да ће до августа држава банкама исплатити
дуг за раније субвенционисане кредите. Банкари су поручили да је то један од услова да се крене са новим циклусом
субвенционисаних кредита.
Лазар Крстић, министар финансија, рекао је да има пуно
простора за разговор о улози банкарског сектора и да би волео да се поведе дискусија о ненаплативим потраживања,
што је један од већих проблема привреде.
Ивица Смолић, председник ИО Комерцијалне банке, истиче да су кредити уз субвенцију државе решење које најбрже доводи до побољшања услова пословања привреде. Он је
указао да је прошле године забележен пад кредитне активности привреди за милијарду евра, што је, како је оценио, веома алармантно.
Председник Управног одбора Сосијете женерал банке
Горан Питић рекао је да је субвенционисање кредита привреди позитивна мера Владе Србије, али да не сме да буде једина, већ да проблеми у привреди морају да се решавају на
системски начин.
Састанку су присуствовали и Зорана Михајловић, министарка саобраћаја и инфраструктуре, Александар Вулин,
министар за рад и запошљавање, Веселин Пјешчић, вицегувернер НБС, Снежана Богосављевић Бошковић, министарка пољопривреде, градоначелник Београда Синиша Мали и
председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић.

По хитном поступку

Нови циклус субвенционисаних кредита
У разговору са представницима 29 банака, Вучић је констатовао да без снажне подршке банкарског сектора српској
привреди нема ни здраве економије. Истакао је да је у прошлој години кроз субвенционисане кредите у привреду убачено 330 милиона евра, а у 2014. план је да се субвенцијом
од 60 милиона евра привреди одобри 1,2 милијарде евра
кредита.
„Влада Србије жели да само 10 одсто те суме иде у рефинансирање постојећих кредита, али знам да ће то ићи тешко
и да ће банке бити изложене великим притисцима“, истакао
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Премијер је разговарао и са руководиоцима страних
компанија које послују у Србији.
„Инвеститори ће бити потпуно сигурни да ће држава
обезбедити изградњу инфраструктуре за њихове пројекте“,
рекао је Вучић и додао да ће држава знати како да се разрачуна са локалним самоуправама које не буду поштовале
рокове.
Директор „Хјулит пакарда“ у Србији Милош Ђурковић је
нагласио да је план Владе Србије да преузме плаћање обавеза држави за одређени број новозапослених радника добра
мера, која ће покренути привреду и довести до новог запошљавања. Подсетио је да је најважнији захтев страних инвеститора доношење новог Закона о раду.
Генерални директор Нафтне индустрије Србије (НИС)
Кирил Кравченко са састанка је изашао са уверењем да ће
све предложене мере бити и примењене. Он је изнео предог
да се расподела економских подстицаја обавља у зависности од величине инвестиције, јер је битно да Србија постане
најатрактивнија земља у региону за улагања. На питање
каква врста подстицаја би била потребна инвеститорима,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Кравченко је казао да би поновно увођење пореског кредита,
односно пореских олакшица, Србију учинило атрактивнијом
за инвестиције од других држава у региону.
„Инвеститори су предложили и да се пословна заједница
укључи у јавне расправе око доношења важних економских
закона по хитном поступку, да би се избегле грешке“, рекао
је Кравченко и додао да су те предлоге представници Владе
Србије подржали. Он је уверен да промене Закона о раду иду
у позитивном смеру за развој Србије.
Генерални директор „Филип Мориса“ у Србији Јелена

Када је у питању пољопривреда, Грујић је навео да је током састанка изнето много предлога, почевши од тога да се
уведе различита категоризација земље и да се стимулишу
воћарство, повртарство и сточарство. Премијер се сложио с
привредницима да се сви процеси око усвајања закона морају одвијати знатно брже. Предложио је и да држава помогне развој бродоградилишта којих тренутно у Србији има
осам, а која не раде мимо земље, јер ни за један велики посао
не могу да обезбеде гаранције за које им је потребна помоћ
државе.
Топлица Спасојевић, власник ИТМ групе, истакао је да
су због сложености економске ситуације у Србији потребни
неуобичајени начини за решавање кризе.
„Од премијера смо чули да ће се састати са Ангелом
Меркел и Владимиром Путином и да ће разговарати о економији“, рекао је Спасојевић, додајући да је Србији потребан
нови инвестициони циклус.
Председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић рекао је, после састанка, да је највећа бојазан привреде да неће
бити спроведено оно што је до сада најављивано. Највећи број
проблема се, према његовим речима, тиче администрације,
лоших закона, неусаглашености, висине пореза, рада инспекцијских служби и тржишта које није уређено на адекватан начин.
„Неопходно је да проблем администрације буде решен
и да све државне службе раде адекватно“, рекао је Сертић.
На конференцији за новинаре након серије разговора у
Палати „Србија“, Вучић је рекао да ће се састанци попут ових
практиковати убудуће свака два месеца, како би се проверило шта је ко урадио, да ли се поштују уговорени рокови и
какви су резултати постигнути. Први наредни састанак биће
у Нишу.
А. Бачевић

Подстицај за грађевинарство
Павловић каже да та компанија подржава најављене мере, а
пре свега активности на сузбијању црног тржишта.
„Искуство је показало да је за државу спровођење закона комплекснији и тежи задатак него успостављање правног
оквира, а здраве привреде нема без система који почива на
владавини права и извесности да се сви субјекти морају понашати у складу са законом. Борба против сиве економије је
тежак, али неопходан подухват и зато поздрављамо најављене активности и пружамо им свесрдну подршку“, изјавила је
Јелена Павловић.
Састанку су присуствовали и генерални директори компанија „Теленор“ Србија - Уве Фредхајм, „Ер Србија“ - Дане
Кондић, „Вип мобајл“ - Дејан Турк, Слободан Петровић из Инвестиционог фонда „Салфорд“ и представници трговинског
ланца „Меркатор“.

Три кључне гране
Након девет сати разговора, премијер Србије Александар Вучић завршио је састанак са домаћим привредницима.
По мишљењу Веселина Јевросимовића, генералног директора „Комтрејда“, скуп је био позитиван и убудуће ће се
знати пролазно време како ће се решавати проблеми који
тиште привреду.
Председник компаније „ПСП фарма“ Бранислав Грујић рекао је после састанка са премијером да је неопходно
развијати три кључне гране у Србији, а то су пољопривреда,
грађевинска индустрија и енергетика.
„Било је много предлога током састанка, јер је било и
привредника из свих грана. Премијер је пажљиво саслушао
све предлоге, речено је шта је реално, а шта није, а неке ствари су чланови Владе записали и узели на себе обавезу да
нас известе о томе како их остварити“, рекао је Грујић новинарима.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Подстицање градње јефтиних станова није никакво
додворавање никоме. Уништили смо високоградњу, а нискоградњу свели на мафијашко пословање. Сада ће држава
да помогне онима који желе да граде, али да не рачунају
да зараде сто посто. Намера је да се тим пројектом покрене тржиште некретнина, које је уништено, а да људима с
малим примањима омогућимо да дођу до стана. Јефтини
станови градиће се сигурно у Београду и за сада постоје
три локације, од којих су две у Новом Београду, градиће се
и у Новом Саду, Нишу, Краљеву, разматрају се и друге локације“, рекао је премијер и додао да ће држава земљиште
давати бесплатно, а обезбедиће и инфраструктуру.
Директор ГП „Напред“ из Београда Доброслав Бојовић
изјавио је да би до краја ове године требало да почне додела државног земљишта грађевинским фирмама за изградњу јефтиних станова.
„Јефтина станоградња - да, али строго водећи рачуна
где и на којој локацији. То је био наш предлог, а Влада се с
тим сложила, јер не желимо да угрозимо инвеститоре који
су већ уложили новац у станоградњу“, рекао је Бојовић
након састанка представника грађевинске индустрије с
премијером Александром Вучићем. Јефтина станоградња
захтева јефтине локације, а то нису, како је објаснио Бојовић, центар града, прва, друга и трећа зона, већ периферни делови града.
„Влада ће ићи с бесплатним земљиштем, али у периферним, рубним деловима града, с обзиром да су купци
већином нискобуџетне структуре. У складу с тим ће бити
одређен и квалитет градње и степен и квалитета изведених завршних радова“, рекао је Бојовић. Додао је да се први
резултати договора могу очекивати крајем године, када
ће почети додела земљишта фирмама за изградњу јефтиних станова.
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Модернизација заната у сарадњи са предузећима

МОДЕЛ КООПЕРАТИВНОГ
ОБРАЗОВАЊА

Свршени основци од ове године могу да се определе за три трогодишња занатскотехничка профила са којима имају велике шансе да веома брзо добију посао. Реч је о
профилима бравар - заваривач, електричар и индустријски механичар, који су међу
најтраженијима у металској, машинској и електроиндустрији у Србији.

У

тренутку у ком многа деца и њихови родитељи одлучују о избору средње школе, публикација „Модернизација заната у сарадњи са предузећима: Брже
до посла“ треба да омогући младима и њиховим породицама да направе информисан избор о будућем занимању. Овај приступ школовању усаглашен је са потребама
тржишта рада и треба да омогући предузећима у Србији да
обезбеде неке од најдефицитарнијих производних профила, а
да ученицима осигура интензивну праксу током школовања
и брзо запошљавање. Издавање специјалне публикације, која
је протекле недеље представљена у београдском Медија центру, економски месечник „Бизнис и финансије“ је реализовао
у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу - ГИЗ.

Више практичне наставе
Свршени основци од ове године могу да се определе за
три трогодишња занатско-техничка профила у одабраним
средњим стручним школама, са којима имају велике шансе
да веома брзо добију посао у домаћим и страним компанијама. Реч је о профилима бравар - заваривач, електричар и индустријски механичар, који су међу најтраженијима у металској, машинској и електроиндустрији у Србији. Профили су
конципирани тако да ученицима обезбеђују стицање ширих
компетенција и већи обим практичне наставе у предузећима, уз различите могућности надокнаде за њихов рад током
праксе, а крајњи циљ је да се најбољи запосле одмах по завршетку школовања. У питању је нови приступ образовању,
заснован на елементима немачког дуалног образовања, који
Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи у сарадњи са свим интересним групама у процесу образовања, а уз подршку Немачке организације за међународну

ликација „Модернизација заната у сарадњи са предузећима:
Брже до посла“.
„Да би ђаке заинтересовало за занате који имају директну проходност до радних места, Министарство просвете посебно стимулише школовање за трогодишње профиле кроз
различите пројекте, као што је и пројекат са ГИЗ-ом, и обезбеђује ученицима повољне услове за школовање. Истовремено, деца која се определе да ове године, на пример, упишу
профиле бравар-заваривач, електричар и индустријски механичар, а потом у неком тренутку пожеле да се дошколују,
лако могу да наставе школовање у одговарајућој средњој

Реформа средњег стручног образовања у
Србији
Пета фаза пројекта „Реформа средњег стручног образовања у Србији“, који се спроводи од 2002. године, фокусирана је на модернизацију занатско-техничких профила, који
су међу најдефицитарнијим на тржишту, а што је компаније
приморавало да тај дефицит надокнађују дуготрајним и
скупим преквалификацијама незапослених са тржишта
рада. Нови модел кооперативног образовања подразумева активније учешће послодаваца у креирању образовних профила, укључујући и другачију организацију праксе
у предузећима која ће ученицима обезбедити више обуке
директно у производњи, уз пратњу ментора и према конкретним потребама сваке компаније. Кључни критеријум за
укључивање школа у пројекат је обезбеђивање компанија у
којима ће ученици који ове године упишу профиле браварзаваривач, електричар и индустријски механичар моћи да
обављају праксу и са којима ће потписати годишњи уговор,
који подразумева и одређене видове материјалне надокнаде за практиканте. Конкурсом је предвиђено да се учешће
локалних самоуправа такође формализује уговором, у којем
ће се обавезати на одређени вид финансијске подршке.
школи која нуди програме преквалификације, доквалификације или специјализације, и потом да се упишу на факултет“,
рекао је Др Зоран Костић, помоћник министра просвете.

Укрупњавање образовних профила

сарадњу - ГИЗ, која у име владе СР Немачке реализује пројекат „Реформа средњег стручног образовања у Србији“, истакли су учесници конференције на којoј је представљена пуб-
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Костић као посебно важан тренд истиче укрупњавање
образовних профила, јер технологије брзо застаревају, а радна снага се не задржава дуго на истом радном месту.
“Зато базични профил за који се млади људи школују
треба да је прилагодљив и лако уклопив у нове технолошке
процесе, и то је наш приоритет. С друге стране, циљ нашег
министарства је изградња таквог система у којем ће људи
практично током целог животног века моћи да улазе и излазе из образовног процеса, усавршавају се и унапређују постојеће и стичу нове вештине. У том контексту, министарство
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Равноправан тржишни однос

ради на успостављању законских основа и институционалне
подршке признавању претходног учења и неформалног образовања одраслих“, истакао је Костић.
Наиме, усвајањем јединственог националног оквира
квалификација (НОК), који ће бити усаглашен са Европским
оквиром квалификација, у Србији ће бити успостављен систем који ће омогућити и вертикалну и хоризонталну проходност за доживотно учење, односно могућност да се при упису
виших степена образовања признају знања и квалификације
које је кандидат стекао кроз радно искуство.
Циљ ГИЗ-овог пројекта, у који су укључене школе и компаније из различитих крајева Србије, јесте да младим људима и њиховим родитељима покаже да добро образовање са
конкретним практичним радом у предузећима нуди солидну перспективу за запошљавање.
„Желимо да разбијемо предрасуду родитеља и деце да
је стручно школовање слепа улица и да им покажемо да се
са добрим занатом данас, често, може зарађивати боље него
са факултетском дипломом“, истакао је Хајнц-Дитер Харберс,
вођа ГИЗ пројекта „Реформа средњег стручног образовања
у Србији“. Он је додао да иако профили бравар-заваривач,

„Управо у овим струкама има пуно непопуњених радних
места, не само у Србији него и у целој Европи. Ако предузећа
у Србији не буду спремна да добро обученим младим људима понуде одговарајућу плату, они ће без проблема моћи да
се запосле било где у свету. То и јесте квалитет новог приступа образовању: он између доброг занатлије и предузећа успоставља равноправан тржишни однос узимања и давања“,
објаснио је Харберс и додао да се немачки модел стручног
школовања, који је један од камена темељаца успешности
и конкурентности тамошње привреде, данас са мањим
или већим варијацијама примењује и у другим европским
земљама које су се поново окренуле реиндустријализацији.
„Представници предузећа из металске, машинске и
електроиндустрије су учествовали у креирању стандарда,
наставних планова и програма за поменуте трогодишње
профиле, који укључују и практичну обуку у предузећима,
а што је главни захтев послодаваца. Такве захтеве, међутим, не прати реалност, будући да резултати једне од анкета
показују да је свега 38% послодаваца организовало праксу
за ученике. Најчешћи разлози за изостанак праксе у предузећима су непостојање одговарајућих радних и безбедносних
услова, застарела опрема, недостатак обучених ментора и
познавања начина на који може да се организује такав вид

Дуални школски систем - модел за успех
Унеско процењује да је немачки дуални систем образовања добар пример осталим земљама. Дуални школски
систем је комбинација теорије и праксе. Школовање у просеку траје између две и три и по године. У том периоду ученици три до четири дана проводе учећи занат у некој фирми,
док осталим радним данима у седмици похађају занатску
школу. Тамо осим стручних имају и предмете попут политике, немачког језика или веронауке.
Једна од предности немачког образовног система јесте
што у њему учествују сви нивои власти: на савезном нивоу
се прописује наставни план, савезне земље развијају конкретне наставне планове док кровне организације различитих струковних удружења врше завршне испите. У многим
земљама ученици се након школовања запошљавају без
посебне стручне обуке или директно уписују факултет.
електричар и индустријски механичар, који ће прво бити
понуђени, можда не делују као револуционаран корак, представљају одличан тест успешности новог модела школовања.
Бесплатна публикација о запошљавању

рада са практикантима“, изјавила је Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије и председница Савета за стручно образовање и образовање одраслих.
Коментаришући предности кооперативног модела образовања, она је истакла да се време обуке за увођење у посао
смањује, а ефекти су бољи.
„Наравно да такав ангажман кошта, и зато постоје различити начини да се послодавац мотивише, попут рефундирања дела трошкова из државног буџета или одређеним
пореским подстицајима. Важно је и да се у Закону о раду
успостави веза између привреде и образовања кроз увођење
такозваних ученичких и студентских радних места, и да се
сачини њихов регистар који би био јавно доступан. Тако би
компаније могле активније да се укључе у креирање кадрова
који су им потребни, уместо да се искључиво ослањају на понуду са тржишта рада“, закључила је Видосава Џагић.
А.Б.
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ТВ пројекат који подстиче самозапошљавање младих

ПОКРЕНИ БИЗНИС И
ПОСТАНИ ЗВЕЗДА

Ради се о хибридној ТВ форми, образовно-документарној ријалити серији,
у којој ће група младих људи са идејом за бизнис научити како да покрене
властити посао, тј. отвори сопствену фирму и реализује идеје
Кабловска ТВ станица у повоју Канал 3, представила је
нови пројекат „Покрени свој посао, покрени Србију“, намењен
младим предузетницима. Према речима редитеља пројекта
Банета Антовића, ради се о хибридној ТВ форми, образовно-документарној ријалити серији, у којој ће група младих
људи са идејом за бизнис научити како да покрене властити
посао, тј. отвори сопствену фирму и реализује идеје.
„Пројекат је фокусиран на запошљавање младих и студената. Идеја је да распишемо конкурс за младе од 18 до 24
године који имају идеју за сопствени бизнис. На конкурсу
ћемо изабрати 26 најинтересантнијих и најизводљивијих
пројеката, а онда би ти млади људи пролазили обуку и
пословни инкубатор“, објашњава Антовић, уз напомену да се
све то одвија пред камерама.

Анте Марковића (1989-1991) био у тиму људи који су оживели
приватни бизнис у тадашњој СФРЈ.
„Када смо преузели функцију тих деведесетих година,
у Србији је било 24.000 малих предузећа, а после две године
185.000 малих и средњих предузећа која су функционисала“,
објашњава Денда и додаје да је данас проблем у томе што
држава и банке не финансирају идеје.

Академија
Запосленост у Европи, а посебно у региону и Србији је велика, док на другој страни велике компаније широм света
имају проблем да за одређене позиције нађу адекватан кадар, јер велики број младих не поседује одговарајуће способности и едукацију. Управо ово је један од највећих изазова, који утиче на раст економије и одрживи развој тржишта.
Како би младима омогућили одговарајућу едукацију и правилан професионални развој, „САП сејлс академи“ креирала
је нови модел запошљавања и тренинга, који ће омогућити
компанији да пронађе најбоље таленте, едукује их и омогући им да раде у најквалитетнијем окружењу, у којем ће
моћи да сарађују са врхунским професионалцима и од њих
добију неопходне савете и усмерења.
„САП сејлс академи“ (Sales Academy) покренута је 2013. године, а од ове године учешће у Академији узеће и студенти
из централне и источне Европе, укључујући и Србију. Након
слања онлајн пријаве и селекције кандидата, 14 финалиста
из Србије, Словеније, Мађарске и Словачке позвано је на
целодневни догађај у Љубљани, на којем су презентовали
своје способности и знања. Из Србије се за „САП сејлс академију“ пријавило 59 студената, четворо је ушло у финале за
избор најбољег, а два студента, Драган Ђорђевић и Милош
Марковић, на најбољи начин су приказали своје вештине и
имаће прилику да похађају деветомесечни тренинг у поменутој компанији, који ће обухватити шестомесечну обуку у
Србији и тромесечну обуку у Калифорнији.
Врши се елиминација и остају само најбољи, који удружени треба да реализују своје идеје. Победник добија вредну
награду, објашњавају аутори и додају да потом креће нови
циклус, с тим што се упоредо прати како се развија бизнис
учесника првог циклуса.
Један од оних који ће бирати и обучавати будуће предузетнике Србије је и Александар Денда, који је у време владе
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„Проблем је што се држава бави само тајкунима и привлачењем страних инвеститора, а слабо обраћа пажњу на
сопствене снаге, на креативност, која не мањка, али ти људи
немају подршку за своје пројекте“, објашњава Денда. Он напомиње да је неопходно основати фонд управо за те намене,
који не сме носити назив „ризични“, већ „мали“, јер се ради о
малим сумама новца.
У тиму аутора ове емисије биће и Зоран Илић, власник
„Биомелема“, који се приватним предузетништвом бави од
осамдесетих година прошлог века, а како каже, бавио се свачим - од производње, преко услужних делатности до маркетинга. И Илић из свог искуства потврђује да је за мали бизнис
најбоље било време Анте Марковића, када је могао да „ради,
наплати и заради“. Он инсистира на креативности српског
народа која може да се уновчи, и у том смислу промовише
марку „Врхунски српски производ“, а посебну пажњу скреће
и на женско предузетништво и програм „Србија с душом“.
Аутори напомињу да је циљ ове серије да се младим људима докаже да се може поћи од нуле и створити предузеће
које стоји на својим ногама.
Уколико сте заинтересовани да учествујете у овој серији,
са добром идејом јавите се на конкурс који је отворен до 25.
маја, на сајту „Покрени свој посао, покрени Србију“. Серија
ће се снимати током лета, а прве епизоде гледаоци ће моћи
да виде од септембра на Каналу 3. Осим емисије и веб-сајта,
екипа пројекта планира и издавање часописа који ће се наћи
на киосцима у време премијере емисије „Покрени свој посао“.
Извор: Мондо.рс
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
Бе о г ра д
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Виши референт за социјално-хуманитарни рад
на одређено време до повратка запосленог
са боловања, за рад у Одељењу за друштвене
делатности, информисање и месну самоуправу

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

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3300-551

Послови из грађевинске области

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Барајево, Миодрага Вуковића 2
тел. 064/8088-201

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора се може кандидовати лице које има
високу, вишу или средњу стручну спрему и 5 година радног
искуства. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о школској спреми, доказ
о радном искуству, извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе, уверење да се кандидат не налази под
истрагом, радну биографију, план рада и развоја установе за
конкурсни период. Пријаве слати на наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

К о с о в с ка Мит р о в и ц а
ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/422-840, 422-228

Персонални правни послови

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша правна школа, 1
година радног искуства.

Радник на фотокопир апарату

на одређено време од 12 месеци

на одређено време до 6 месеци, због повећаног
обима посла, у Одељењу за грађевинске послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, архитектонски или грађевински факултет (четворогодишње трајање студија), најмање
1 година радног искуства, да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену
способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве са потребним доказима, у оригиналу или оверене копије, подносе се Управи градске општине Стари град,
на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, а
о пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека
рока оглашавања. Број телефона за информације: 011/3300551.

на одређено време од 12 месеци

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Виши сарадник пријема - оператер

за рад у Одељењу за општу управу, на одређено
време до 1 године, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена виша школа или струковне студије било ког
смера и најмање 3 године радног искуства у струци. Уз пријаву
приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству,
доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Лице
за контакт: Славица Лаиновић, број телефона: 011/8721-786.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени потребни докази неће се разматрати.
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Технички послови за скупштину
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа,
1 година радног искуства.

Благајник

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа,
1 година радног искуства.

Шеф Службе физичко-техничког обезбеђења
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа,
1 година радног искуства.

Технички секретар месне заједнице
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа,
1 година радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидат прилаже доказ: да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству), да је пунолетан
(извод из матичне књиге рођених), да има општу здравствену
способност (лекарско уверење), одговарајућу стручну спрему (оверену копију дипломе), да није под истрагом 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 (уверење
надлежног суда) и кратку биографију. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

К рагу ј е в а ц
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

доказе о испуњености осталих наведених услова. Сви докази
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код
надлежног органа.

Службеник за јавне набавке

на одређено време због повећаног обима посла, на
период од 6 месеци

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

за рад у Одељењу за финансије и рачуноводство
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука, на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године; 1 година радног искуства у струци; положен
стручни испит за рад у органима државне управе и положен
стручни испит - сертификат службеника за јавне набавке.

Послови Канцеларије за локални економски
развој
за рад у Одељењу за привреду и друштвене
делатности

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних, економских или техничких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; 1 година радног искуства у струци; положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе: извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да се против
кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница;
доказ да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Документа
предати у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Л о зни ц а
ОПШТИНА КРУПАЊ ОПШТИНСКА УПРАВА
15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125

Сарадник за нормативно-правне послове и
послове јавних набавки

Ликвидатор

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05),
кандидат треба да испуњава и посебне услове: високо образовање на основним академским студијама првог степена (3
године), односно ВШС у области економских наука, 1 година
радног искуства, положен испит за рад у органима државне
управе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
ВШС - економске струке као доказ о стручној спреми, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад у
органима државне управе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ
опште здравствене способности, биографске податке са прегледом кретања у служби, доказ о радном искуству, доказ да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу и
доказе о испуњености других наведених услова. Сви докази
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код
надлежног органа.

Портир

на одређено време због повећаног обима посла, на
период од 6 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о
радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена основна школа. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
као доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ
опште здравствене способности, биографске податке са прегледом кретања у служби, доказ да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу и доказе о испуњености
других наведених услова. Сви докази прилажу се у оригиналу
или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Курир

на одређено време због повећаног обима посла, на
период од 6 месеци

на одређено време због повећаног обима посла, на
период од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05),
кандидат треба да испуњава и посебне услове: високо образовање другог степена, односно завршене мастер академске
студије са претходно завршеним основним академским студијама или високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од 4 године, у складу са прописима који су важили
до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је
законом изједначено са академским називом мастер у области
правних наука; 1 година радног искуства; положен испит за
рад у органима државне управе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе као доказ о стручној спреми, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад у
органима државне управе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ
опште здравствене способности, биографске податке са прегледом кретања у служби, доказ о радном искуству, доказ да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу и

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о
радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена основна
школа. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе као
доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ опште
здравствене способности, биографске податке са прегледом
кретања у служби, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу и доказе о испуњености осталих
наведених услова. Сви докази прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Пријаве са потребним документима слати на адресу
Општинске управе Општине Крупањ, у року од 8 дана од дана
објављивања, са назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на
одређено време“, са називом радног места на које се кандидат
пријављује у Општинску управу Општине Крупањ. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
21.05.2014. | Број 570 |
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Ниш
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА - УПРАВА
18000 Ниш, Париске комуне бб

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

Пријепоље
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

36320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

Послови у области привреде и локалног
економског развоја
УСЛОВИ: Посебни услови: висока стручна спрема - VII/1 степен, познавање рада на рачунару и активно коришћење
енглеског језика, 1 година радног искуства и положен испит за
рад у органима државне управе. Поред наведених, кандидати
морају испуњавати и следеће услове: да имају општу здравствену способност, да су држављани РС, да нису осуђивани
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу, уверење основног
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница.

С р е м с ка Мит р о в и ц а
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА

22240 Шид, Карађорђева 2

Извршилац за радне односе и враћање одузете
земље
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном
пољу правних наука, на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен
државни стручни испит.

Извршилац за борачко-инвалидску, социјалну и
здравствену заштиту
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном
пољу правних наука, на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен
државни стручни испит.

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном
пољу економских или правних наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
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- дипломирани економиста или дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

Извршилац за послове месних заједница
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, правног, економског смера или гимназија, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Шеф Кабинета председника општине
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области природно-математичких или техничко-технолошких наука (основне академске, односно струковне студије
у трајању од три године), односно на студијама у трајању
до три године - више образовање - информатичар, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит.

Технички секретар председника општине
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, правног, економског или прехрамбеног смера, 1 година радног искуства са
прописаном стручном спремом, психолошка способност за рад
са странкама, познавање рада на рачунару, положен државни
стручни испит.

Возач у Кабинету председника општине
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: основна школа, возачки испит „Б“ категорије, 1 година радног искуства.

Извршилац за пољопривреду

на одређено време од шест месеци
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области економских или техничко-технолошких наука
(основне академске, односно струковне студије у трајању од
три године), односно на студијама у трајању до три године
- више образовање - економиста или инжењер пољопривреде, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни
испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Уз пријаву о испуњавању услова огласа доставити и следеће доказе: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
о стручној спреми, уверење надлежног суда да није осуђиван
за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здравственој способности доставља се након доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу: Општинска управа Општине
Шид, Карађорђева 2, Шид.

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

Администрација и управа / Трговина и услуге

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1

Порески извршитељ

за рад у Одељењу за утврђивање и наплату јавних
прихода, на одређено време ради замене одсутног
запосленог

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143

Послови утврђивања пореза на имовину физичких
лица
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, за рад у Градској управи за
буџет и финансије Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама првог степена из области правних или економских наука (основне академске студије, основне струковне студије),
односно правник или економиста са стеченим образовањем
на основним студијама у трајању до три године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, 1 година радног искуства, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.
Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и опште
услове утврђене у чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси
следеће доказе, у оригиналу или у овереној копији: доказ о
завршеној одговарајућој стручној спреми, доказ о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ о
радном искуству, извод из матичне књиге рођених (издат на
новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), уверење 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 издато од
МУП-а - надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), копију личне карте и лекарско уверење (за кандидата који
буде изабран). Пријава са потребним доказима о испуњавању
наведених услова, са назнаком: „Пријава на оглас за радно
место: послови пореског извршења“, доставља се у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом
на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру бр. 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве,
као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази о
испуњености услова из огласа, неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05
и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука; 1
година радног искуства у струци и положен државни стручни
испит. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању општих
и посебних услова у оригиналу или у овереној фотокопији
(диплома о стеченом образовању, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(издат на обрасцу прописаном Законом о матичним књигама
„Службени гласник РС“, бр. 20/09), 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 стручном испиту,
доказ о радном искуству, уверење о здравственој способности
- доставља изабрани кандидат), подносе се начелнику Градске управе за буџет и финансије Града Сремска Митровица, са
назнаком: „За оглас - послови утврђивања пореза на имовину физичких лица“. Информације на број телефона: 022/610566, лок. 143. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУРДУЛИЦА

22320 Инђија
Трг слободе 2
тел. 022/551-378, 551-280
e-mail: info.biblioteka@indjija.net

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: високо образовање из научне области
друштвено-хуманистичког смера, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и да кандидат поседује најмање 3
године радног искуства у култури. Уз пријаву на конкурс кандидат обавезно прилаже: радну биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном
искуству у области културе, програм рада и развоја Народне
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији за мандатни период од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом достављају се на адресу: Народна
библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 22320 Инђија, Трг слободе
2, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“. Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 022/551378 и 022/551-280 или на e-mail: info.biblioteka@indjija.net.
Бесплатна публикација о запошљавању

В рање

17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Оглас објављен 23.04.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости за радно место:
дипломирани социјални радник, на одређено време.

Трговина и услуге
ПОНОВО ОГЛАШАВА
ФРИЗЕРСКИ САЛОН „АLEXIS HAIR STYLE“
АНДРЕА ТОНКОВИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК
24000 Суботица
Браће Радића 14
тел. 061/188-28-25

Фризер за жене и мушкарце

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: КВ или ПКВ фризер или лице без обзира на врсту и
степен стручне спреме са завршеним курсом за фризера, до 12
месеци радног искуства на траженим пословима. Јавити се на
горенаведени број телефона, од 08,00 до 20,00 часова. Рок за
пријављивање је до 15.06.2014. године.
21.05.2014. | Број 570 |
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„JOVANOVIĆ I SINOVI - MASTER FOOD“ DOO
24300 Бачка Топола Максима Горког 7
тел. 065/9070-207

Продавац - месар

на одређено време 1 месец, за рад у месари у
Суботици
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, трговачке или прехрамбене струке, 6 месеци искуства на траженим пословима,
рад у сменама, пробни рад 1 месец. Јавити се најкасније до
31.05.2014. године на горенаведени број телефона. Лице за
контакт: Иван Гунић.

„ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АД НОВИ САД
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/422-266
е-mail: bozidar.gazdic@еlektroporcelan.com

Спољнотрговински комерцијалиста
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, комерцијалне струке,
потребно знање енглеског језика - виши ниво. Рок за пријаву
је до попуне радног места.

„DELTEX“ DОО

21000 Нови Сад, Царинска 1
факс: 021/6614-311
е-mail: novako@open.telekom.rs

Магационер
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, 5 година радног
искуства, возачка дозвола „Б“ категорије, познавање МS Оffice
програма (Еxcel, Wоrd, Интернет), познавање магацинског
пословања. Заинтересовани кандидати могу послати CV са
фотографијом на горенаведени мејл, факс или поштом.

„ZEPTER INTERNAТIONAL“ DOO

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117

Менаџер - consultant
5 извршилаца

УСЛОВИ: VI, V или IV степен стручне спреме, рад по уговору
о делу, рад је у Сомбору и околини, основни ниво познавања
рада на рачунару (МS Оffice, Интернет), комуникативност. Контакт особа: Драган Шуша, број телефона: 063/537-419. Рок за
пријављивање је 30 дана.

‚„BS COMPUTER‘‘ SA

23000 Зрењанин, Владимира Цветкова 43

Информатичар
УСЛОВИ: информатичар - средња, виша или висока стручна
спрема, напредно знање рада на рачунару, возачка дозвола
„Б“ категорије, рад ван просторија послодавца, познавање
страних језика - енглески, немачки (средњи ниво) или француски (конверзација и писање). Посебна знања и вештине:
познавање Linux оперативног система, рачунарских мрежа и
хардвера рачунара. Заинтересовани кандидати могу послати
пријаве на e-mail: оffice@bscomputer.com.

Сајмови
запошљавања
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„VANS TNT GROUP“ DОО

21000 Нови Сад, Сомборска 91
тел. 063/319-923
е-mail: vlatkoramac@gmail.com

Угоститељ

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању или
продавац у малопродаји прехрамбене робе, потребно искуство
у раду у угоститељству или трговини, пробни рад 1 месец.
Јављање кандидата на број телефона: 063/8611-979.

ПОНОВО ОГЛАШАВА
„ВУД - МАРК“ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ
ДАРКО ВУЧКОВИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК
24000 Суботица, Васе Стајића 1
тел. 069/2010-310

Припремач брзе хране - конобар у хамбургерији
Best Food
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: минимум основна школа, пожељно знање мађарског језика, рад у сменама, ноћни рад, пробни рад 1 месец.
Јавити се лично на горенаведену адресу или на број телефона: 069/2010-310, радним данима, од 10,00 до 12,00 часова.
Лице за контакт: Марко Вучковић. Рок за пријављивање је до
31.05.2014. године.

Индустрија и грађевинарство
„ВАБИС“ ДОО АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-007
е-mail: оffice@vabis.cо.rs
www.vabis.cо.rs

Услед потребе за обезбеђивањем одговарајућег кадра,
расписујемо конкурс за:

СТИПЕНДИСТУ

студент I или II године мастер академских студија
Предност имају студенти са смерова Производно
машинство или Машинске конструкције, развој и
инжењеринг, као и студенти који имају пребивалиште
на територији општине Алексинац. Пријаве слати на
е-mail: оffice@vabis.cо.rs или се јавити лично на број
телефона: 018/804-007. Рок за подношење пријава је
15.06.2014. године.

АТБ „СЕВЕР“ ДОО

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

Електроинжењер - главни испитивач у Одељењу
квалитета
Опис послова: испитивања сложених производа, пројектовање процеса и метода контролисања и испитивања производа, испитивања производа на терену у циљу решавања рекламација, обрада података, испитивања за извештаје и други
послови у свом домену рада.
УСЛОВИ: завршена виша школа или факултет електротехничког усмерења, пожељан смер аутоматика или енергетика, радно искуство пожељно, али није неопходно, жеља за стицањем
нових знања и професионалним усавршавањем. Пријаве са
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Индустрија и грађевинарство

биографијом (CV) и фотокопијом дипломе доставити најкасније до 30.05.2014. године, на адресу: АТБ „Север“ доо Суботица, Кадровски, правни и општи послови, 24000 Суботица,
Магнетна поља 6 или на е-mail: аnа.skenderovic@rs.аtb-motors.
com. За ближе информације јавити се на број телефона:
024/665-115.

„ЕCО ЕNERGO GROUP“ DОО BEOGRAD

11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 9б
тел. 011/3121-761
e-mail: оffice@ееg.cо.rs

Руководилац управљања и одржавања електрана
Основна задужења: организација управљања мини хидроелектранама, вођење евиденције о параметрима везаним за
производњу и протоке воде, извештавање о оствареној производњи, кваровима, стању опреме и инфраструктуре, планирање и обезбеђивање превентивних и корективних мера у
циљу одржавања квалитета производње, одржавање опреме
хидроелектране (турбине, генератори и остала хидро - машинска и електро опрема), контакт са локалним оператером.
УСЛОВИ: висока школска спрема, машински или електротехнички факултет, десет и више година радног искуства на
пословима одржавања хидроелектрана, МS Оffice пакет, добро
познавање говорног и писаног техничког енглеског језика,
пожељно познавање SCADA система, прецизност у раду, прилагодљивост и спремност на усавршавање, упорност, усмереност на решавање проблема и тимски рад, одговорност и кооперативност. Заинтересовани кандидати могу послати CV до
23.05.2014. године, на e-mail: оffice@ееg.cо.rs.

„АТМ БГ“ ДОО

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 127

Електроинжењер

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер аутоматика или енергетика, познавање МS Оffice, возачка дозвола
„Б“ категорије, знање енглеског језика (средњи ниво), пожељно поседовање стручног испита или лиценце, пробни рад 3
месеца. Пријаве слати на е-mail: оffice@аtmbg.rs.

„АТБ СЕВЕР“ ДОО СУБОТИЦА

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

Оглашава радна места на одређено време од 3 месеца:

Металостругар каруселиста
2 извршиоца

Опис посла: стругање врло сложених специјалних делова на
карусел стругу са самосталном разрадом технологије делова
великих мотора, стругање појединачних сложених делова на
карусел стругу делова великих мотора и други послови у свом
домену рада.
УСЛОВИ: КВ или ВКВ металостругар, радно искуство пожељно,
али није неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним усавршавањем.

Металостругар
Опис посла: стругање појединачних сложених делова са самосталном разрадом технологије рада, стругање серијских делова са специјалним захтевима и други послови у свом домену
рада.
УСЛОВИ: КВ или ВКВ металостругар, радно искуство пожељно,
али није неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним усавршавањем.

Металобрусач
Опис посла: кружно брушење појединачних делова из редовне
производње, кружно брушење појединачних делова са специјалним захтевима, кружно брушење најсложенијих алата и
делова са разрадом технологије и други послови у свом домену рада.
УСЛОВИ: КВ или ВКВ металобрусач, радно искуство пожељно,
али није неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним усавршавањем.

Металоглодач

ДОО „ВАБИС“

Опис посла: глодање појединачних врло сложених делова
са самосталном разрадом технологије, глодање појединачних делова са специјалним захтевима и други послови у свом
домену рада.

Дипломирани машински инжењер - конструктор

УСЛОВИ: КВ или ВКВ металоглодач, радно искуство пожељно,
али није неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним усавршавањем.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински
инжењер, пожељно радно искуство, пол мушки. Све информације могу се добити на горенаведени број телефона или CV
послати на е-mail: оffice@vabis.cо.rs. Рок за пријаву је 15 дана.

5 извршилаца

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-007

на одређено време

ДОО „ТЕРМОВЕНТ“

21235 Темерин, Индустријска зона бб
тел. 021/842-156
е-mail: оffice@termoventsc.rs

Конструктор - приправник

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен машински
факултет следећег смера: производно машинство, енергетика и процесна техника, механизација и конструкционо машинство; познавање рада на рачунару и програма за параметарско
моделирање; активно знање енглеског језика; возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
услова доставити на горенаведену адресу или на мејл.
Бесплатна публикација о запошљавању

Бравар

Опис посла: израда толерисаних делова великих мотора сложеног облика са разрадом технологије обраде, дотеривање
мера ручним алатом делова великих мотора и други послови у
свом домену рада.
УСЛОВИ: КВ или ВКВ бравар, радно искуство пожељно, али
није неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним усавршавањем.

Бушач

2 извршиоца
Опис посла: бушење, упуштање или резање навоја на стубној бушилици са позиционираним радним предметом, бушење,
упуштање или резање навоја на стубној бушилици са непозиционираним радним предметом и други послови у свом домену
рада.
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УСЛОВИ: КВ машинбравар, радно искуство пожељно, али није
неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним усавршавањем.

Заваривач

Праља

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа или II степен стручне спреме, најмање 6 месеци радног искуства.

Опис посла: заваривање поједначних делова без шаблона,
заваривање челичних конструкција, заваривање помоћних
конструкција и други послови у свом домену рада.

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

Портир и радник на централи

УСЛОВИ: КВ или ВКВ бравар, пожељан атест за заваривање,
али није неопходан, радно искуство пожељно, али није неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним
усавршавањем.

УСЛОВИ: завршена основна школа, регулисан војни рок, да се
против кандидата не води кривични, нити истражни поступак,
најмање 6 месеци радног искуства.

Фарбар

на одређено време до 6 месеци

Опис посла: састављање и мешање боја, гитовање површина,
фарбање и лакирање на високи сјај и други послови у свом
домену рада.

УСЛОВИ: КВ бербер или фризер (III степен), најмање 6 месеци
радног искуства.

УСЛОВИ: КВ фарбар, радно искуство пожељно, али није неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним
усавршавањем.

Технолог за велике моторе
Опис посла: пројектовање технолошких система великих
мотора, пројектовање обрадног система, радног места израде
делова великих мотора, праћење израде прототипа и нулте
серије великих мотора, анализа технологичности конструкционих варијанти великих мотора, разрада система стандардних
времена за велике моторе и други послови у свом домену рада.
УСЛОВИ: завршена виша школа или факултет електро смера
(VI/VII степен), радно искуство пожељно, али није неопходно,
неопходно знање енглеског језика (средњи ниво), развијене
способности за рад у тиму и жеља за професионалним усавршавањем.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом (CV) и фотокопијом дипломе доставити најкасније до 29.05.2014. године, на адресу:
АТБ Север доо Суботица, Кадровски, правни и општи послови, 24000 Суботица, Магнетна поља 6 или на е-mail: аnа.
skenderovic@rs.аtb-motors.com. За ближе информације јавити
се на број телефона: 024/665-115.

Mедицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85
тел. 0230/81-005
е-mail: svetivracipravna@gmail.com

Медицинска сестра - техничар на одсеку/одељењу
на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен приправнички испит, најмање једна година радног искуства.

Спремачица

на одређено време до 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: завршена основна школа, најмање 6 месеци радног
искуства.
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Бербер - фризер

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: оверену фотокопију дипломе о школској спреми (за
сва радна места), оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (за радно место медицинске сестре), доказ
о траженом радном искуству (за сва радна места), за радно
место портира и доказ да се против кандидата не води кривични, нити истражни поступак, као и доказ о регулисаном војном
року, фотокопију личне карте. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за пријем у радни однос“
или лично предати у правну службу болнице, на истој адреси.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Доктор медицине на пословима клиничког лекара,
у ОЈ за збрињавање хитних стања
на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства

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 медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или
уверења о упису у Лекарску комору. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Болнице или поштом на адресу: Општа болница „Свети
Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Доктор медицине на пословима клиничког лекара,
у ОЈ за ултразвучну и радиолошку дијагностику
на одређено време до повратка доктора медицине са
боловања

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 медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или
уверења о упису у Лекарску комору. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Болнице или поштом на адресу: Општа болница „Свети
Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

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

Доктор медицине на пословима клиничког лекара
за рад на Одељењу за неурологију, на одређено
време до повратка запосленог са боловања

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

Медицинска сестра - техничар

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

ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Николе Тесле 4
тел. 016/891-236

Доктор медицине

на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене
Опис послова: пружа неодложну и хитну медицинску стручну
помоћ на терену, стану пацијента, као и током хитног санитетског превоза, пружа неопходну стручну - медицинску помоћ
у амбуланти, руководи радом екипе од пријема налога за
интервенцију до дефинитивног збрињавања пацијента, врши
пријем телефонских позива и на основу расположивих података утврђује степен хитности, одређује приоритет превоза,
води уредну медицинску документацију, ради и друге послове
струке описане актом о организацији и систематизацији послова.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, пожељно је да кандидат има радно искуство на пословима доктора медицине.
Уз пријаву поднети: краћу радну и личну биографију, оверену фотокопију дипломе (уверење о завршеном медицинском
факултету), оверену фотокопију уверења о стручном испиту, радну књижицу или потврду о радном искуству, фотокопију извода из матичне књиге рођених - венчаних, уверење о
држављанству - не старије од шест месеци, доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није стуБесплатна публикација о запошљавању

пила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
суда). Лекарско уверење подноси изабрани кандидат. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас се објављује и на сајту ДЗ Медвеђа и
Министарства здравља РС. Пријаве се подносе у затвореној
коверти, поштом или лично на адресу: Дом здравља Медвеђа,
канцеларија 33, Николе Тесле 4, 16240 Медвеђа, са назнаком:
„Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Контакт телефон: 016/891-236.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПРОГРЕСИВНЕ МИШИЋНЕ И
НЕУРОМИШИЋНЕ БОЛЕСТИ

36300 Нови Пазар, Бањски пут бб
тел. 020/371-559, 371-623

Доктор медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен
стручни испит. Уз пријаву кандидати подносе: доказ о поседовању стручне спреме, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, молбу у којој је наведено радно место за које
се кандидат пријављује, кратку биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске
управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине
неподобним за рад у здравственој установи и уверење о здравственој способности кандидата. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу или лично у просторијама
Специјалне болнице, у канцеларији сектора Специјалне болнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Гинеколошко-акушерска сестра

са положеним стручним испитом, за рад у Служби за
гинекологију и акушерство, на одређено време до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: средње, више или струковне гинеколошко-акушерске сестре морају испуњавати прописане услове и у складу са
тим доставити одговарајућу документацију: пријаву на конкурс
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену
фотокопију дипломе о завршеном VI степену стручне спреме,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Уколико кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, писарници болнице или поштом, на адресу: Општа
болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/473-021

Зубни техничар

за рад на Одсеку за ортодонцију
УСЛОВИ: завршена виша или средња медицинска школа, смер
за стоматолошке техничаре, завршена едукација за рад на
ортодонцији, положен стручни испит. Кандидати су обавезни
21.05.2014. | Број 570 |
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да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом.
Уз пријаву се подноси: оверена копија дипломе о завршеној
школи и едукацији, као и оверена копија уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на адресу Дома здравља - правној служби. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

женом стручном испиту и оверену фотокопију радне књижице.
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске
сестре - техничара, на одређено време по основу замене - 2
извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ

САМОСТАЛНА ОПТИЧАРСКА РАДЊА
„ОПТИК“ - 1981

18300 Пирот, Кеј бб

Здравствени радник

на одређено време због повећаног обима посла,
до 30.06.2014. године (са могућношћу продужења
у складу са Уредбом о поступку за прибављање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава и у
складу са чл. 37 тач. 1 Закона о раду), а најдуже 12
месеци од дана заснивања радног односа
УСЛОВИ: средња стручна спрема, лабораторијски техничар
са положеним стручним испитом. Кандидати су дужни да уз
пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном доставе: оверену фотокопију доказа о завршеној школи,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
извод са евиденције Националне службе за запошљавање (за
кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање). Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о
пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључивања уговора о раду достави доказ о здравственој способности за рад. Пријаве на оглас, са потребним доказима да су
услови огласа испуњени, доставити на адресу: Завод за јавно здравље Пирот, Кеј бб, 18300 Пирот, са назнаком: „Оглас
за лабораторијског техничара“. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Доктор медицине

на одређено време ради замене одсутне запослене
(до њеног повратка са специјализације)
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас приложити диплому
о стручној спреми и уверење о положеном стручном испиту,
у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за подношење пријава са краћом биографијом је осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве слати на адресу: Дом
здравља Бела Паланка, Бранислава Нушића 2, 18310 Бела
Паланка, са назнаком: „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или општег смера, положен стручни испит, најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
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11420 Смедеревска Паланка, Светосавска бб

Оптометриста или оптичар
УСЛОВИ: најмање 5 година радног искуства; доставити: CV и
фотокопију дипломе, обезбеђен стан и ауто. Контакт телефон:
063/8442-160. Пријаве слати на горенаведену адресу. Оглас је
отворен до попуне радног места.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК“
19000 Зајечар, Сремска 13

Лекар специјалиста хигијене
са пробним радом од 3 месеца

Oпис послова: прати област водоснабдевања и снабдевања
становништва хигијенски исправном водом за пиће; прати
област диспозиције отпадних материја; прати квалитет ваздуха; врши санитарно-технички надзор над градским и сеоским водоводима, као и локалну инспекцију водних објеката;
врши санитарни надзор објеката од јавног значаја, укључујући
предшколске, школске и здравствене установе; даје стручно
мишљење о хигијенској исправности воде за пиће, воде за
спорт и рекреацију, пречишћених вода система за дијализу
и друго; учествује у изради стручних мишљења о квалитету
отпадних вода, утицају на реципијент, степену ефикасности
постројења за пречишћавање отпадних вода; даје стручно
мишљење о здравственој исправности намирница и предмета
опште употребе; даје стручно мишљење о санитарно-хигијенском режиму у објектима за производњу и промет намирница и
предмета опште употребе; врши и друге послове од интереса
за Завод из домена своје струке.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршен медицински факултет - специјалиста
хигијене. Заинтересовани кандидати преко Одељења за опште
и правне послове Завода уз пријаву прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама, кратку биографију (CV), са адресом, контакт телефоном и мејл адресом.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити Одељењу за
опште и правне послове на адресу Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се
прима. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној
табли Завода и на сајту Завода, а све потребне информације
могу се добити у Одељењу за опште и правне послове.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд
Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене привремено
одсутног радника
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен, општи или
педијатријски смер, положен стручни испит, радно искуство
до 6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, о положеном
стручном испиту, извода из матичне књиге рођених, уверења
о држављанству, потврде да се против лица не води судски
поступак и доказа о радном искуству. Пријаве са потребном
документацијом достављају се на адресу: Специјална болница
за церебралну парализу и развојну неурологију (Правна служба), Београд, Браће Јерковић 5.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Лекар специјалиста гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, доктор медицине
- специјалиста гинекологије и акушерства, положен стручни
испит, уверење - сертификат о завршеној обуци из цитологије (пожељан сертификат за цитоскринера), колпоскопије,
ултразвучне дијагностике (пожељан сертификат за рад у пренаталном скринингу).

Благајник

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера или
завршена гимназија.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се
доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за који конкурс се подносе пријаве. Одлука о
избору биће објављена на огласној табли Дома здравља поред
писарнице, а изабрани кандидат биће лично обавештен телефонским путем.

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

Оглас објављен 30.04.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Доктор медицине

за рад у Служби за хирургију Опште болнице
Крушевац, на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: ради послове из домена своје струке доктора
медицине, под упутством и контролом начелника служби или
одељења; присуствује визити болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу интервенција и код
збрињавања пацијената на одељењу дужан је да прати сваремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно
медицинску документацију.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину Опште
болнице Крушевац, на одређено време 3 месеца
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: ради из послове домена своје струке доктора
медицине, под упутством и контролом начелника служби или
одељења; присуствује визити болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу интервенција и код
збрињавања пацијената на одељењу, дужан је да прати савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно
медицинску документацију.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

Доктор медицине

за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште
болнице Крушевац, на одређено време 3 месеца
Опис послова: ради послове из домена своје струке доктора
медицине, под упутством и контролом начелника служби или
одељења; присуствује визити болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу интервенција и код
збрињавања пацијената на одељењу, дужан је да прати савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно
медицинску документацију.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

Доктор медицине

за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних
стања Опште болнице Крушевац, на одређено време
3 месеца
Опис послова: ради послове из домена своје струке доктора
медицине, под упутством и контролом начелника служби или
одељења; помаже у извођењу интервенција и код збрињавања пацијената у служби, дужан је да прати савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску
документацију.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

Виша медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште
болнице Крушевац, на одређено време 3 месеца
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, општег смера или
висока медицинска школа струковних студија, смер струковна
медицинска сестра - VI степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у
комору.

Виши радиолошки техничар

за рад у Служби радиолошке дијагностике Опште
болнице Крушевац, на одређено време 3 месеца
Опис послова: разна радиографска снимања, рад са лекарима
специјалистима при скопији, обрада филмова у мрачној комори; ради на стручном усавршавању и води медицинску документацију.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер виши ради21.05.2014. | Број 570 |
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олошки техничар или висока медицинска школа струковних
студија, смер струковни медицински радиолог - VI степен стручне спеме, положен стручни испит, поседовање лиценце за
рад или решења о упису у комору.

Виши физиотерапеутски техничар

за рад у Служби физикалне медицине и
рехабилитације Опште болнице Крушевац, на
одређено време 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: виши физиотерапеут самостално изводи физиотерапијске поступке по предлогу ординирајућег лекара, примена термо, електро, механо, кинези и друге терапије, споводи
кинези реакцијска мерења, ради оцену успешности терапије,
адаптира према потреби болесника инвалидска колица и остала ортопедска помагала, контролише извођење физиотерапијских поступака које обавља физиотерапијски техничар код
болесника, организује рад и обавља стручно-административне
послове на свом радном месту, учествује у здравственом васпитању и у едукацији кадрова.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут или висока медицинска школа струковних студија,
смер струковни терапеут - VI степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о
упису у комору.

Медицински техничар трансфузиста

за рад у Служби трансфузиологије Опште болнице
Крушевац, на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: медицински техничар у одељењу за трансфузију крви, одржава картотеку, врши све анализе у служби,
попуњава пратећу документацију и протоколе, врши пункције и узимање крви од добровољних давалаца, практично је
упознат са свим поступцима у процесу узимања крви, имуносеролошке обраде, припремању компоненти и деривата крви,
претрансфузијских тестова, чувањем и клиничком применом
компоненти крви, учествује у акцијама сакупљања крви.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег или
лабораторијског смера, положен стручни испит, положен специјалистички испит медицинског техничара за рад у трансфузији крви, поседовање лиценце за рад или решења о упису у
комору - V степен стручне спреме.

Физиотерапеут

за рад у Служби физикалне медицине и
рехабилитације Опште болнице Крушевац, на
одређено време 3 месеца
Опис послова: физиотерапеутски техничар обавља основне
терапијске поступке у електротерапији и ставља парафинске
облоге по налогу лекара, споводи одређене поступке и друге
физичко-терапијске активности у сагласности са лекаром специјалистом, поставља ортопедска помагала и упућује болесника о правилном коришћењу истих и о мерама за заштиту
угрожених делова ткива испод апарата, врши масажу и одговарајуће вежбе са болесницима по упуту лекара специјалисте
физијатра.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа физиотерапеутског смера - IV степен стручне спреме, положен стручни испит
и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за хирургију Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3 месеца
3 извршиоца
Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши при-
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прему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко
- консултативних и других прегледа; припрема пацијента за
пријем и отпуст са одељења; 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 и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби оториноларингологије Опште
болнице Крушевац, на одређено време 3 месеца
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; припрема пацијента
за пријем и отпуст са одељења; 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 и 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 времена 3 месеца
4 извршиоца
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; припрема пацијента за
пријем и отпуст са одељења; 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 и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште
болнице Крушевац, на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
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; припрема пацијента за
пријем и отпуст са одељења; 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 и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар за педијатрију
за рад у Служби за педијатрију Опште болнице
Крушевац, на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

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; припрема пацијента за
пријем и отпуст са одељења; учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.
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УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег или
педијатријског смера - IV степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о
упису у комору.

сти инструмената, води медицинску документацију и обавља
и друге послове из домена своје струке; стара се о општој и
специјалној нези, предузима потребне мере за спречавање
интерхоспиталне инфекције.

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит - IV степен
стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о
упису у комору.

за рад у Служби за психијатрију Опште болнице
Крушевац
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
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; припрема пацијента за
пријем и отпуст са одељења; 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 и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних
стања Опште болнице Крушевац
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
Опис послова: даје инјекције интрамускуларно и интравенозно, обрада рана, асистирање лекару при мањим хируршким
и другим медицинским интервенцијама, врши стерилизацију
и припрему инструмената и апарата за рад, даје обавештење
пацијентима која се односе на рад Службе, прима књижице
од пацијената уз личну карту, проверава њену исправност,
врши достављање евиденције месечних и других извештаја и
води другу потребну документацију; одговорна је за упис сваког пацијената 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 решења о упису у комору.

Лабораторијски техничар

за рад у Служби лабораторијске дијагностике Опште
болнице Крушевац
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: узима материјал за израду лабораторијских
анализа; врши припрему и разврставање материјала за израду анализа, водећи рачуна о приоритету израде; стара се о
одржавању и правилном функционисању апарата; по потреби
врши мануелну обраду материјала; води неопходну медицинску документацију.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар - IV степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у
комору.

Акушерска сестра

за рад на Одељењу акушерства у Служби за
гинекологију и акушерство (са неонатологијом)
Опште болнице Крушевац
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
Опис послова: спроводи порођај и прати ток порођаја, стара
се о породиљи и новорођенчету након порођаја; помаже доктору приликом прегледа; учествује у подели терапије, припрема санитетски материјал, прибор и стара се о стерилноБесплатна публикација о запошљавању

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 уверења о положеном стручном испиту, оверну фотокопију лиценце за рад или оверену
фотокопију решења о упису у комору медицинских сестара.
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности. 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 слати на наведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас“.

ЗУ „ЗЕЛЕНА АПОТЕКА“

21000 Нови Сад, Футошка 89
тел. 021/8080-335
е-mail: ndavidov@eunet.rs

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook), енглески језик - почетни ниво, пробни рад 1 месец.

ЗУ „ЗЕЛЕНА АПОТЕКА“

21000 Нови Сад, Футошка 89
тел. 021/8080-335
е-mail: ndavidov@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook), енглески језик - почетни ниво, пробни рад 1 месец.
Конкурс је отворен до 16.06.2014. године.

ЗУ „ЗЕЛЕНА АПОТЕКА“

21000 Нови Сад, Футошка 89
тел. 021/8080-335
е-mail: ndavidov@eunet.rs

Хемијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хемијски или економски
техничар, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook), знање енглеског језика - почетни ниво,
пробни рад 1 месец. Конкурс је отворен до 16.06.2014. године.

ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“

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

Електричар

на одређено време због замене одсутног радника,
до 1 месец, а најдуже до 30.06.2014. године, за рад у
Дому здравља Шид
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, смер електричар или
електротехничар, најмање 6 месеци радног искуства. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика21.05.2014. | Број 570 |
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цији „Послови‘‘, поштом или лично предати на писарницу Дома
здравља Шид. Уз пријаву на оглас приложити: оверену фотокопију дипломе, фотокопију радне књижице и копију/очитану
личну карту.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел/факс: 012/678-131, 678-113
е-mail: domzdravljagolubac@gmail.com

Возач

на одређено време, на три месеца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола
минимум „Б“ категорије.

Возач

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог са боловања
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола
минимум „Б“ категорије.
ОСТАЛО: Приликом пријаве поднети: оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода, фотокопију возачке дозволе и кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом,
неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Голубац, Трг палих бораца бб, 12223 Голубац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Оглас објављен 23.04.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: возач, на одређено време до повратка радника са одсуства, поништава се у
целости.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) 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
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

1) Наставник у свим звањима за ужу научну
област Хидрологија
2) Ванредни професор за ужу научну област
Водопривредни и хидроенергетски системи
на одређено време од пет година

3) Ванредни професор за уже научне области
Хидротехничке мелиорације и уређење сливова и
Хидроинформатика
на одређено време од пет година

Ваша права адреса

www.nsz.gov.rs

4) Доцент за ужу научну област Премер и уређење
земљишне територије
на одређено време од пет година

5) Доцент за уже научне области Механика
нестишљивих флуида и хидраулика и
Хидроинформатика
на одређено време од пет година
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6) Асистент - студент докторских студија за ужу
научну област Менаџмент и технологија грађења
на одређено време од три године

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2, 3, 4 и 5: VIII степен
стручне спреме, докторат из уже научне области којој припада наставни предмет. За радно место под бр. 6: VII/1 степен
стручне спреме из уже научне области за коју се бира (студент
докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 100/07
и 93/12).
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду.
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник - доцент за ужу научну област
Екологија шума, заштита и унапређење животне
средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне
области за коју се наставник бира, шумарски факултет, одсек
шумарство. Избор наставника се врши на период од 5 година. Остали услови за избор наставника утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и
Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака радника Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених,
држављанство, списак научних и стручних радова, сепарати
радова), достављају се надлежној служби, на адресу Факултета, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11090 Београд
Др Миливоја Петровића 6
тел. 011/3582-563

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 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 високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири годиине,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника музичке школе, педагога
или психолога (доказ - оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем образовању, подноси се уз пријаву на
конкурс, у овереном препису), дозвола за рад (лиценца), положен стручни испит за наставника, педагога или психолога
(доказ о испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс
у овереној фотокопији), обука и положен испит за директора
школе (након доношења подзаконског акта који ће прописати
програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања
испита за директора, изабрани кандидат биће у обавези да у
Бесплатна публикација о запошљавању

законском року положи исти за директора), најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег високог образовања (потврда
мора да садржи назви послодавца, делатност којом се бави,
радно место на које је кандидат био распоређен и време
трајања рада из области обарзовања и васпитања - потврда
се подноси уз пријаву на конкурс), да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (доказ о испуњености услова - не старији од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду),
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
закоје је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (доказ о испуњености услова прибавља школа),
држављанство Републике Србије (доказ о испуњености услова
подноси се уз пријаву на конкурс - не старији од 6 месеци), да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Поред наведеног, уз пријаву кандидати подносе: биографске податке, односно радну биографију која ће
садржати преглед кретања у служби и предлог рада директора, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору, потпуном пријавом сматра
се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се лично или поштом, на адресу: ОШ „Никола Тесла“, 11090 Београд
- Раковица, Др Миливоја Петровића 6, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана од дана објављивања. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/3582-563.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Шеф Службе за студентска питања
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, знање једног светског
језика, 2 године радног искуства на одговарајућим пословима. Посебни услови: рад на рачунару и рад са базама података. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверен препис дипломе, доказ о знању једног
светског језика (извод из индекса или друге потврде и дипломе) и потврду о радном искуству. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву на
конкурс доставити на адресу: Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Булевар краља Александра 73, I
спрат, соба бр. 117.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

11000 Београд, Стјепана Супанца 15
тел. 011/2570-766, 2572-121

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59, чл.
8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и вас21.05.2014. | Број 570 |
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питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад - лиценцу за
обављање послова наставника, педагога или психолога, обуку
и положен испит за директора установе (с обзиром да програм
обуке за директора школе и правилник о полагању испита за
директора школе нису донети, нити је Министарство просвете
организовало полагање испита за директора школе, изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
(високог) образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављење малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
преглед кретања у служби са биографским подацима и предлогом рада директора школе (предлог рада доставити на e-mail:
оs.jerkovic@gmail.com), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију дозволе за рад,
односно уверења о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу, доказ о раду у установи на пословима образовања и
васпитања, уверење о држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, доказ
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана
120 став 1 тачка 3 Закона - прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати на
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“ или
донети лично.

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

Редовни професор за ужу научну област Пословна
економија и менаџмент - Тржишно комуницирање
и односи с јавношћу
Доцент за ужу научну област Економска политика
и развој - Национална економија и економија
енергетике
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне
и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета,
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
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Београду и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на Економском факултету у Београду.

Асистент за ужу научну област Економска
политика и развој - Економика туризма
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Статистика
и математика - Макроекономски модели и
макроекономија отворене привреде
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Статистика и
математика - Истраживање тржишта
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статуст студента докторских студија или стечен академски назив магистра наука из области за коју се бира и прихваћена тема докторске дисертације. Поред наведених услова,
кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Правилника о ближим условима за
избор сарадника и Критеријума за стицање звања наставника
и сарадника на Економском факултету у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се на наведену адресу Факултета, соба бр. 139,
у року од 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Редовни или ванредни професор за уметничку
област Камера, наставни предмети: Филмска
слика и Телевизијска слика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских
уметности, дипломирани филмски и телевизијски сниматељ.

Ванредни професор или доцент за уметничку
област Камера, наставни предмети: Филмска
слика и Телевизијска слика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских
уметности, дипломирани филмски и телевизијски сниматељ.

Асистент за уметничку област Позоришна и радио
режија, наставни предмет: Позоришна режија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани позоришни и радио редитељ или дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник из области позоришне и радио режије.
ОСТАЛО: Избор се врши према условима за избор наставника
и сарадника предвиђеним Законом о високом образовању и
Статутом Факултета драмских уметности.

ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-202

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се пријавити
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника
гимназије или педагога или психолога стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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 и стручног сарадника, односно положен стручни испит; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; обука и положен испит за
директора (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); најмање пет година рада у установи за
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци), оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценца,
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања
и фотокопију радне књижице, лекарско уверење (не старије
од 6 месеци), уверење надлежног суда да лице није под истрагом, нити је против њега подигнута оптужница за кривично
дело из надлежности вишег и основног суда (не старије од 6
месеци), доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику), радну биографију. Како би школа могла да прибави доказ о неосуђиваности
кандидата, кандидат је дужан да достави следеће податке:
име и презиме, име оца, евентуално девојачко презиме, ЈМБГ,
место рођења и адресу становања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Одлука о избору директора биће донета након
спроведеног поступка, а решење о избору директора биће достављено учесницима конкурса. Својеручно потписану пријаву
са доказима о испуњености услова слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место
редовног професора за ужу научну област
Физичка хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће
научне области, способност за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на радно место
асистента за ужу научну област Статистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: основне студије - економски факултет, смер квантитативна анализа (статистика) или статистика, информатика и квантитативне финансије, математички факултет, смер
статистика, актуарска и финансијска математика, примењена математика или теоријска математика примене; уписане
докторске студије или магистратура и пријављен докторат из
Бесплатна публикација о запошљавању

одговарајуће научне области, просечна оцена најмање осам.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављаних кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлажног органа да кандидат није под истрагом документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од
6 месеци) достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је
отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област Ботаника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука, завршен биолошки факултет. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и друге услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и
Правилником о ближим условима избора у звање наставника
на Фармацеутском факултету), подносе се архиви Факултета,
у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ“

11070 Нови Београд, Данила Лекића Шпанца 27
тел. 011/318-24-84, 318-73-75

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, психичка,
физичка и здравствена способност за рад у установи образовања, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела наведена у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије.
Уз пријаву се подносе докази о завршеној основној школи и
држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључивања
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Пријаве доставити на наведену адресу, поштом или лично у
секретаријат школе, радним даном, од 09,00 до 12,00 часова.

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

Оглас објављен 14.05.2014. године у публикацији
„Послови“, мења се за радно место: наставник у звање
доцента за ужу уметничку област Савремено одевање,
предмети: Одевање 1 и 2, на Одсеку костим, на период од пет година, и исправно треба да гласи: наставник у звање ванредног професора за ужу уметничку
област Савремено одевање, предмети: Одевање 1 и 2,
на Одсеку костим, на период од пет година.
21.05.2014. | Број 570 |
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу научну област
Екологија, биогеографија и заштита животне
средине

на Катедри за екологију и географију животиња
у Институту за зоологију, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира, непостојање смење из члана 62 став 4 Закона
о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64
Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и
стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ГРАБОВАЦ“

11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047

Наставник разредне наставе

на одређено време, замена одсутне запослене у
складу са чланом 132 Закона о основама система
образовања и васпитања, за рад у издвојеном
одељењу у Љубинићу

Наставник физичког васпитања

са 20% радног времена, на одређено време, замена
одсутне запослене у складу са чланом 132 Закона о
основама система образовања и васпитања, за рад у
матичној школи у Грабовцу

Наставник немачког језика

са 94% радног времена, на одређено време, замена
одсутне запослене у складу са чланом 132 Закона о
основама система образовања и васпитања, за рад
у издвојеним одељењима у Дрену, Вукићевици и
Орашцу
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са
чланом 8 став 2 до 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); члан
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања:
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; члан 8 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања: изузетно, наставник и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишем образовањем; члан 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: лице из ст. 2 и 3 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; врста стручне спреме према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013), Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма
у основној школи („Сл. гласникРС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013) и члану 120 Закона о основама система
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образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13); у поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника врши се провера психофизичких
способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
ОСТАЛО: Остали услови поред одговарајућег образовања:
да је кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима (доказ о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима по упућивању
кандидата за проверу прибавља школа; доказ о здравственој
способности за рад са ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену 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. Пријаве са биографијом, доказом о држављанству РС и
доказом о одговарајућем образовању и знању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад, предају се на адресу
школе. Уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају
бити оверене и не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је
осам дана од дана објављивања, на адресу школе.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-640

Оглас објављен 14.05.2014. године у публикацији
„Послови“, допуњује се у делу који се односи на рок за
подношење пријаве на оглас, и треба да стоји: Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

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

Директор
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, дозвола за рад,
пет година рада на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Пријаве са радном биографијом
достављати на адресу школе - лично или поштом.

Бор
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за ужу научну област
Минералне и рециклажне технологије
на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника
на Универзитету у Београду, да кандидат испуњава и следеће
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат
техничких наука у области рударства, са завршеним техничким факултетом, студијски програм рударство, смер припреме
минералних сировина. Остали услови утврђени су одредбом
члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у
Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе
о испуњености услова конкурса (биографију, списак радова,
копије научних и стручних радова, диплому о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврду надлежног органа о непостојању
сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању - казнена евиденција МУП-а, документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс,
са доказима о испуњавању услова, доставити на горенаведену
адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Ч ачак
СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО“
32230 Гуча, Републике бб
тел. 032/854-144

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозвола за рад
- лиценца, односно положен стручни испит за наставника,
педагога или психолога; обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да 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; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о
поседовању лиценце за рад, односно стручном испиту, потврду о радном искуству у установи на пословима образовања и
васпитања (након стеченог одговарајућег образовања), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) - оригинал или
оверену фотокопију, радну биографију, оквирни план рада
за време мандата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључивања уговора о раду, и то кандидат који је одлуком
школског одбора изабран за директора, а пре закључивања
уговора о раду. Извод из казнене евиденције МУП-а, као доказ
о неосуђиваности за групу кривичних дела из члана 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа по службеној дужности, након пријава поднетих на конкурс. С обзиром да Министарство просвете науке и
технолошког развоја није донело подзаконски акт који уређује
програм обуке у складу са стандардима компетенција дирекБесплатна публикација о запошљавању

тора, програм испита, начин и поступак полагања испита за
директора установе, пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у року од годину дана од дана ступања
на дужност положи испит за директора. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на
адресу школе. Све информације у вези са конкурсом за избор
директора школе могу се добити на горенаведени број телефона.

ОШ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“
32304 Таково
тел. 032/736-138

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. За директора школе може да буде изабрано лице које
испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
73/09, 52/10 и 55/14) и члана 38 Статута ОШ „Таковски устанак“. Дужност директора школе може да обавља лице које има
високо образовање за рад наставника у основној школи, за
педагога и психолога, дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора школе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Директор школе бира се на период
од четири године. Мандат директора тече од дана ступања на
дужност. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „Конкурс за избор
директора“. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту
(дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете. Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду, а доказ о испуњености услова из
члана 120 става 1 тачка 3 (уверење о неосуђиваности учесника конкурса) - прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити на број телефона: 032/736-138.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2
тел. 032/720-465

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
образовање VII степена стручне спреме, у складу са важећим
Законом и Правилником, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву са личном
и радном биографијом кандидати су дужни да доставе следеће
доказе: оригинал или оверену копију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, оригинал или оверену копију уверења
о општој здравственој способности (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење из казнене евиденције да нису
осуђивани за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности). Пријаву са потребном докумен21.05.2014. | Број 570 |
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тацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/222-321, 302-755

Наставник у звању професора струковних студија
за ужу стручну област Електроенергетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен електротехнички факултет, научни степен доктора из области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/2008, 44/2010
и 93/2012), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Високе
школе техничких струковних студија Чачак. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе
се у року од 15 дана од дана објављивања, лично у школи
(канцеларија 24) или на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Јаг о д ина
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”
35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Медицинска сестра
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен
стручне спреме, општег, педијатријског или васпитачког смера, обавеза полагања испита за лиценцу, са или без радног
искуства. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење да је положио испит из српског језика са одговарајућом
методиком по програму одговарајуће високошколске установе
- подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање
на српском језику. Лекарско уверење о здравственој способности за рад са децом подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о држављанству не сме бити старије од
6 месеци. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по
службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. За детаљније информације обратити се на број телефона: 035/8472-163. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу установе или предати лично.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
35000 Јагодина, Бошка Бухе 4
тел. 035/245-915, 245-914

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; да кандидати испуњавају услове прописане чланом 8
став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање
прописано чланом 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образо-
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вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за наставника музичке школе, педагога или психолога, дозвола за рад, тј. положен испит за лиценцу, односно стручни испит за наставника, педагога или психолога,
најмање пет година радног стажа у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, држављанство Републике Србије, психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 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 или родоскрнављење, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, одсуство утврђеног дискриминаторног понашања у
складу са законом, познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик), обука и положен испит за
директора школе. Пријава која не буде садржала уверење о
положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном,
а кандидат изабран за директора који нема положен испит за
директора школе дужан је да исти положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност, што прописује Закон о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу за
наставника, педагога или психолога, потврду о дужини радног стажа од најмање 5 година у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања, уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци, уверење суда да
није подигнута оптужница за одговарајућа кривична дела из
надлежности суда, извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење о психичкој физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци, доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитини рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), доказ о обуци и положеном испиту за директора (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за
директора неће се сматрати непотпуном, а кандидат изабран
за директора који нема положен испит за директора школе
дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, што прописује Закон о основама система
образовања и васпитања), биографију са прегледом кретања
у служби, контакт адресу и телефон. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријава са доказима о испуњености
услова, у затвореној коверти, подноси се на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора школе“ или лично код секретара школе. Обавештење о избору кандидатима ће бити достављено у року од 5 дана од дана доношења одлуке.

К икин д а
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда
Светосавска 57
тел. 0230/439-250
е-mail: vsov@businter.net

Наставник за област Методике наставе и за област
Музика и извођачке уметности
УСЛОВИ: доктор, магистар, специјалиста или дипломирани
музичар - музика и извођачке уметности.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Наставник за област правних наука
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор правних наука.
ОСТАЛО: звање професора струковних студија може да стекне
лице које има научни степен доктора наука у научној области
за коју се бира, да има објављене научне радове и које показује
способност за наставни рад. У звање професора струковних
студија из поља уметности може бити изабрано и лице које
има високо образовање првог степена и призната уметничка
дела. Професор струковних студија стиче звање и заснива радни однос на неодређено време. У звање предавача може бити
изабрано лице које има академски назив магистра или стручни
назив специјалисте научне, стручне или уметничке области за
коју се бира, објављене стручне, односно уметничке радове и
најмање три године радног искуства и које показује способност за наставни рад. У звање предавача струковних студија
из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо
образовање првог степена и призната уметничка дела. Поред
наведене стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и
услове предвиђене Законом о високом образовању и актима
школе: држављанство Републике Србије, здравствена способност, да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично
дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању.
Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију са подацима о досадашњем раду, препоруку која садржи преглед и
мишљење о научном и стручном раду кандидата из установе
у којој је кандидат изводио наставу у претходном периоду и
оцену о резултатима ангажовања у настави и развоју наставе
и друге резултате оцењивања кандидата, оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом докторату или магистратури или специјализацији или дипломи о завршеним академским
студијама, као и оверене фотокопије диплома о претходно стеченим академским звањима, списак научних и стручних радова и саме радове које су у могућности да доставе, извод из
матичне књиге рођених, доказ о држављанству - не старији
од 6 месеци, доказ о радном искуству кандидата за предаваче, лекарско уверење о здравственој способности (доставља
изабрани кандидат). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Непотпуне пријаве и пријаве
са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди, Светосавска 57, 23300 Кикинда.

К о с о в с ка Мит р о в и ц а
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ПРИШТИНА - ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање из члана
8 став 3 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 најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника средње стручне школе, педагога или
психолога, дозвола за рад - лиценца, обука и положен испит
за директора установе, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, држављанство РС, да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузиБесплатна публикација о запошљавању

мање 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
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора мора да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Директор са бира на период од 4 године. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству - оригинал (извод из
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци или трајни,
уверење о држављанству), оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 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 знање стекли
на том језику), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, преглед кретања у служби са биографским
подацима, уверење да се против кандидата не води истрага
- не старије од 6 месеци. Конкурсну документацију поднети
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рока за
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 038/65-220.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Педијатрија
на одређено време од 60 месеци

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

Асистент за ужу научну област Парадонтологија и
орална медицина
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Медицинска
статистика и информатика
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област
Оториноларингологија
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно
научни назив и способност за наставни рад. У звање ванредног
професора може бити изабрано лице које има научни назив
доктора наука, више научних радова од значаја за развој науке објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студију и сл.), односно руковођење и учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или
збирку задатака за ужу научну област и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. За
асистенте: у звање асистента бира се студент докторских студија или кандидат који има академски назив магистра наука и
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
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оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад.
Изузетно, за наставу на клиничким предметима високошколска установа бира у звање асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом и које испуњава
услове утврђене Правилником о условима и начину и поступку
избора у звање сарадника, као и одредбе Статута. За сараднике у настави: у звање сарадника у настави на студијама првог
степена бира се студент дипломских, академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање осам и испуњава услове
утврђене Правилником о условима и начину и поступку избора
у звање сарадника, као и одредбе Статута. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

К рагу ј е в а ц
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија, наставни
предмет: Организација предузећа
на одређено време 1 година

Сарадник у настави за ужу научну област
Статистика и информатика, наставни предмет:
Финансијска и актуарска математика и
операциона истраживања
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из области економских наука који је студије првог степена завршио из
области економских наука, са укупном просечном оценом најмање осам и други услови прописани Законом, Статутом и другим актима Факултета.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: пријаву са биографијом, доказ о школској спреми (оверену фотокопију), извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију), уверење о
држављанству (оверену фотокопију), уверење полицијске
управе о неосуђиваности (оверену фотокопију) и уверење
суда да против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница (оверену фотокопију), потврде или други докази у вези са радним искуством и сертификати или други
докази у вези са посебним знањима или вештинама. Пријаву
са доказима о испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок
за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14

Директор
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за наставника основне школе, педагога или психолога; да има
дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; 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 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

30

| Број 570 | 21.05.2014.

мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад у школи (уколико одговарајуће знање није стечено на том
језику); држављанство Републике Србије. Директор се бира на
период од 4 године. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, потврду да има најмање пет година рада у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће знање није стечено
на том језику), уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, радну биографију, оквирни
план рада за време мандата и доказе о организационим способностима. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању
дискриминаторног понашања прибавља школа, пре доношења
одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности кандидат је дужан да достави пре
закључења уговора о раду. 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. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 034/6170-602. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора‘‘ или предати непосредно секретару школе. Одлука о
избору кандидата биће донета по спроведеној процедури, у
складу са Законом и Статутом школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, тј. да има одговарајуће образовање (чл. 8 став 2 Закона) - одговарајуће високо образовање 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. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), 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;
дозвола за рад, обука и положен испит за директора школе;
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и да
има држављанство Републике Србије. Услови из овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију дозволе за рад (лиценца) - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу (потврду да има најмање 5 година рада у устаноНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања), оверену копију уверења о положеном испиту за директора у складу са законом, уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених и биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван, у складу са
законом, прибавља школа, пре доношења одлуке о избору.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора“. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

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

PR менаџер школе
УСЛОВИ: средња школа (минимум), познавање функционисања медија и добри медијски контакти; одличне презентацијске и комуникацијске способности; поседовање возачке
дозволе „Б“ категорије; одлично познавање рада на рачунару; предност имају лица до 40 година старости. Задаци радног
места: креирање и спровођење PR стратегије за потребе школе, учествовање у формирању медијске и маркетиншке стратегије школе, проналажење ученика за упис у школу. 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.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област Дечија и
превентивна стоматологија
на одређено време 1 година

студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске
студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Кандидати су
дужни да доставе оверене фотокопије доказа о испуњености
услова конкурса. Конкурсну документацију доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

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“, исправља се у називу радног места: сарадник у звање асистента за ужу уметничку област Пројектовање облика, за 30% радног времена, на одређено
време од 3 године, и треба исправно да гласи: сарадник
у звање асистента за ужу уметничку област Унутрашња
архитектура и индустријски дизајн (Пројектовање
облика), за 30% радног времена, на одређено време
од 3 године. У осталом делу текст конкурса је непромењен.

К ра љ е в о

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

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Сарадник у настави за ужу научну област
Максилофацијална хирургија

на мандатни период од 4 године

на одређено време 1 година

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

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

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

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

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
Директор

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има
одговарајуће високо образовање прописано одредбом члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
који прописује да наставник и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да је држављанин
Републике Србије, да има дозволу за рад - лиценцу, односно
положен стручни испит; обуку и положен испит за директора установе (кандидат изабран за директора школе дужан је
да положи испит за директора у року од годину дана од дана
ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и вас21.05.2014. | Број 570 |
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питања, након стеченог одговарајућег високог образовања;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора - лиценца за директора, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога
(лиценца - дозвола за рад), потврду послодавца да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог високог образовања (оригинал
или оверену фотокопију), биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат који је
одлуком школског одбора изабран за директора, у року од три
дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 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. Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора у року од
годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања. Пријаве које не садрже доказ о положеном испиту
за директора школе неће се сматрати непотпуним. Решење о
избору директора биће благовремено достављено свим учесницима конкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова подносе се лично или поштом на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Крушевац
ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“

37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

Наставник разредне наставе

ради замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да имају одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке мастер студије), почев од 10.09.2005.
године или високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, све у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр.
11/2012); да кандидат достави потврду да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
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и ученицима; држављанство Реблике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад; 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 родоскрнављање, за кривично дело примање 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 кривични санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на
конкурс, са биографским подацима, кандидат треба да достави
следећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту, уколико га кандидати поседују (није обавезан део
документације), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне
књиге рођених, уверење о здравственој способности доставља
изабрани кандидат, пре заснивања радног односа, уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Кандидате који конкуришу
за радно место наставника установа ће послати на утврђивање психофизичких способности за рад са децом и ученицима надлежној служби за послове запошљавања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-050, 448-052

Наставник биологије

за 70% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме одређеног занимања, у складу са чланом 3 Правилника степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави
- биологија може да изводи: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, смер заштита
животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије
- физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер,
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер,
дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и
географије, мастер професор биологије и хемије; лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије; образовање из психолошких, педагошких и
методичких дициплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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6 бодова праксе у установи, у складу са Европским преносом
бодова, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал
или фотокопију; оригинал или оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми, а лица која су стекла
звање мастер достављају још и оригинал или оверену фотокопију дипломе којом потврђују да имају завршене основне
академске студије биологије, кандидат који је студије завршио
по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године доставља оригинал или оверену фотокопију
потврде високошколске установе којом се потврђује да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европском системом преноса бодова,
кандидат који је студије завршио по прописима који су уређивани високо образовање до 10. септембра 2005. године и који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу као
доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања доставља оверену фотокопију
индекса (страна са сликом, страна са бројем индекса и стране
на којима су уписани положени испити), односно потврде о
положеном стручном испиту, тј. о положеном испиту за лиценцу. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке
и здравствене способности (лекарско уверење) кандидат који
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОШ „ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“
37201 Паруновац, Д. Шошића 3

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8
став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
59/2011, 52/2011 и 55/2013), одговарајуће високо образовање
за рад који обављају наставници или стручни сарадници (члан
8 став 2 ЗОСОВ), 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, дозвола
за рад, обука и положен испит за директора школе, најмање
5 година радног стажа у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривилних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа), држављанство РС. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не стаБесплатна публикација о запошљавању

рији од 6 месеци), оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену копију
уверења о положеном стручном испиту - лиценци, потврду о
радном стажу у области образовања и васпитања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој спсосбности за рад са децом и
ученицима (не старији од 6 месеци, подноси изабрани кандидат), доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (прибавља школа за све кандидате), уверење о
положеном испиту за директора школе се не прилаже, али је
кандидат који буде изабран дужан да га положи у законском
року. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Професор клавира

са 9% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
у Варварину, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/13);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити
следећа документа: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом,
као и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља школа. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“, у року од 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 037/427-556.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Професор клавира

са 91% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, у
издвојеном одељењу у Александровцу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/13);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
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стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом, као и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља
школа. Пријаве, са назнаком: „За оглас“, слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Ле с к о в а ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“
16000 Лесковац

Професор физике

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање за наведено занимање, сходно
члану 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13). Уз пријаву доставити: диплому о завршеном факултету
и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ТАСИЋ“

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат испуни услове предвиђене чланом 120
став 1 тач. 1 до 5 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), а
одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 од
07.11.2012.). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: уверење или диплому о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду
достави уверење о психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. За изабраног кандидата школа прибавља по службеној дужности доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у
ужи избор врши Национална служба за запошљавање у Лозници, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

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

Директор

за рад у припремном одељењу за Роме

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат
треба да испуњава и услове из чл. 8 Закона и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију), доказ о стручној спреми (оверену фотокопију).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) прибавља се у поступку одлучивања, пре
закључивања уговора о раду. Испуњеност прописаних услова
у погледу осуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона - школа прибавља службеним путем. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: услови прописани чл. 59 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, за наставника ове врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; дозвола за рад
(лиценца) за наставника, педагога или психолога; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско 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
(доказ прибавља школа за све кандидате учеснике конкурса);
држављанство Републике Србије; знање српског језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад; обука и положен испит
за директора школе (изабрани кандидат је дужан да положи
испит за директора у року од годину дана од дана ступања
на дужност); најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Л о зни ц а
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: услови из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге држављана - не
старији до шест месеци (оригинал или оверена фотокопија).
Пријаве са документацијом слати на адресу установе, у року
од 8 дана од дана објављивања.

ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ“
15321 Радаљ
тел. 015/7462-085

Професор физичког васпитања

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
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ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, доказ о стручној дефектолошкој оспособљености сурдопедагога, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за рад наставника,
односно педагога или психолога, лекарско уверење, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику),
потврду о дужини радног стажа у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, радну биографију
са оквирним планом рада за време трајања мандата, доказе
о поседовању организационих способности (факултативно).
Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс за директора“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Н о в и Паза р
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јули 18
тел. 020/811-160

Библиотекар

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова испуњавају
и услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника за рад у средњој
школи, као и услове предвиђене у чл. 120 и 121 Закона основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања, а пријављени кандидати ће о
исходу бити обавештени у року од 30 дана од дана затварања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу
школе.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360, 316-361

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), образовање из психолошких
и педагошких дисциплина стечено у току студија или након
дипломирања, да је кандидат држављанин Републике Србије,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 тачка 1 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверен препис дипломе о стручној спреми, уверење о
држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. Информације о конкурсу могу се добити у школи - лично или на број
телефона: 020/316-360.

Н о в и Са д
ОШ „ШАМУ МИХАЉ“

21220 Бечеј, Трг братства и јединства 2
тел. 021/6912-344
е-mail: оssamub@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 8
став 2 и став 3, чланом 59 став 5 и став 6 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и следеће услове: да је
држављанин Републике Србије; одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да поседује дозволу за рад - лиценцу; 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
Бесплатна публикација о запошљавању

је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Поред молбе са подацима о кретању у досадашњој
служби или радном односу и биографским подацима и предлогом програма рада директора школе, кандидат подноси следећа документа којима доказује испуњавање тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену
фотокопију), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), доказ о радном стажу
у просвети (потврда или оверену фотокопију радне књижице),
уверење о положеном испиту за директора установе (с обзиром да Министарство просвете није организовало полагање
испита за директора установе, пријава која не буде садржала
наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року - рок од годину
дана, положи испит за директора установе), уверење о положеном стручном испиту или положеној лиценци за наставника
или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија),
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци, подноси
се пре закључивања уговора о раду), уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара
школе, на бројеве телефона: 021/6912-344 и 6913-718. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова слати
на горенаведену адресу - поштом или доставити лично - секретару школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запосленог
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом прописане услове за заснивање радног односа: одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малетног 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. Одговарајућим образовањем, према степену и врсти, сматра се високо образовање наведено у чл.
8 и 121 став 7 и 10 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013) и члана 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге држављана - не старији од шест месеци,
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
уверење о некажњавању - прибавља школа и лекарско уве21.05.2014. | Број 570 |
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рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о
раду. Претходну проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, по упуту директора школе, у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве се не разматрају. Пријаве се достављају у
року од 15 дана, у запечаћеној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 22

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које има
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 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 гимназије, за педагога или психолога; дозвола за рад; обука и положен испит
за директора установе; најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није 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.
ОСТАЛО: Документа којима доказује испуњеност конкурсних
услова кандидат доставља уз пријаву на конкурс, у оригиналу
или у овереној копији. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању за наставника гимназије, педагога или психолога,
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад), потврду да има најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа службеним путем. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се на
горенаведену адресу.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

36

| Број 570 | 21.05.2014.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
21410 Футог, Царице Милице 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; 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, 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: 021/895-243. Документацију доставити на горенаведену адресу.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

21000 Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање
(члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен
стручни испит за наставника, педагога или психолога, и то за
рад у школи, оне врсте и подручја рада којој припада школа;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да је
прошло обуку и положило испит за директора установе; да
испуњава услове за пријем у радни однос у установи за образовање и васпитање (чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
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правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примања мита и давања
мита, за кривично дело из групе крвних 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 кандидати су дужни да приложе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију
дозволе за рад - лиценце, односно положен стручни испит за
наставника, психолога или педагога, потврду да имају најмање
пет година рада у установи образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив и адресу установе и делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања
рада у области образовања и васпитања) - не старије од шест
месеци, оверену фотокопију радне књижице - не старију од
шест месеци, извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверену фотокопију - не старије од шест месеци, уверење
о држављанству Републике Србије - оригинал или оверену
фотокопију - не старије од шест месеци, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење - не старије од шест месеци, уверење
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајњу 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
и давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
фотокопију важеће личне карте, писмени доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Лекарско
уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду
(решење о избору директора). Уверење о некажњавању прибавља школа. Кандидат који је изабран за директора дужан
је да положи испит за директора у складу са условима прописаних Законом о основама система образовања и васпитања.
У пријави на конкурс кандидат треба да наведе биографске
податке и приложи документацију о стручном усавршавању и
оствареним резултатима и постигнућима у образовно - васпитном раду на руководећим радним местима. Кандидати подносе
пријаве са доказима о испуњавању услова у затвореној коверти. са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“, на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса, достављањем решења о избору директора, у законом предвиђеном року.

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

Наставник хемије
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, стечено звање: професор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани
Бесплатна публикација о запошљавању

хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање
и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;
дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - мастер; мастер
хемичар; мастер професор хемије. Посебани услови: образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса.
Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о
држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Општи услови: кандидати морају да имају одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међунароним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије и да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад доказује се
дипломом о стеченом одговарајућем образовању за обављање
образовно-васпитног рада на језику на ком се он остварује или
уверењем да је лице положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Предавач за ужу научну област
Електроенергетика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар техничких
наука из области електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим
актима Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни
однос (навести прецизан назив уже научне области) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене
фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о
нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и
саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу. Комисија
ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс
је отворен 15 дана.

ОШ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“

21411 Бегеч, Краља Петра I 36
тел. 021/898-009
е-mail: begso@open.telekom.rs

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове из члана 120,
а у вези са чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања: одговарајуће образовање у складу са Законом и
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и
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стручних сарадника у основној школи (професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 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
математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом
из предмета: геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и
информатике; да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), кратку биографију или CV. Пријаве на конкурс подносе се
поштом - препорученом пошиљком на горенаведену адресу,
са назнаком: „Конкурс за радно место наставника математике“
или лично у секретаријату школе, радним даном, у времену од
10,00 до 12,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код директора и секретара школе и на бројеве
телефона: 021/898-009 и 898-682.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“

21472 Кулпин
Маршала Тита 76
тел. 021/786-013
е-mail: jakkulpin@neobee.net

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: oдговарајуће високо образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 Закона основама система образовања и васпитања, држављанство РС, поседовање лиценце за наставника,
педагога или психолога, најмање пет година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
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образовања, доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (словачки језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију уверења - поседовања лиценце за наставника, педагога
или психилога, доказ о најмање пет година рада на пословима
образовања и васпитања, након стеченог образовања, доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(словачки језик). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад децом и ученицима, подноси
се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Пријаве слати у року од 15 дана, на горенаведену адресу.

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

Стручни сарадник за област музичке уметности,
ужа област - Харфа

на одређено време 4 године, са 50% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област - Харфа. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010
и 93/2012) и Статутом Академије уметности (члан 119 тачка
1). Закон о високом образовању, Статут Академије уметности
и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије
уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници Конкурси“).
ОСТАЛО: Потребна документа: пријава на конкурс која мора
да садржи назив радног места за које кандидат конкурише,
списак документације која се прилаже, контакт адреса и број
телефона, оверена фотокопија дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење о некажњавању издато од МУП-а (не старије од 6 месеци), лична карта (фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности
(www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“),
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остали
докази о испуњавању услова радног места у складу са чланом
119 тачка 1 Статута Академије уметности Нови Сад. Рок пријаве је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова достављају се на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуни следеће услове: одговарајуће образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника гимназије, за подручје
рада гимназије, за педагога и психолога; да има дозволу за
рад; обука и положен испит за директора установе; најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка,
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физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, диплому или оверену
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад), оверену потврду о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, дозволу за рад
директора, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 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 - овај доказ прибавља школа службеним путем.
Напомена: Дозволу за рад директора кандидат не доставља, с
обзиром да надлежно 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. Лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона: 021/751-235.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21000 Нови Сад, Железничка 7

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 8
став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање за
наставника, стручног сарадника стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад, да
је савладао обуку и има положен испит за директора установе,
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
Бесплатна публикација о запошљавању

насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примања мита или давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 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.
ОСТАЛО: Уз молбу са кратком биографијом поднети следећу
документацију: оверену копију дипломе, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду
установе о најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Доказ о савладаној обуци и положеном испиту
за директора установе се не прилаже, јер надлежни министар није донео подзаконски акт о полагању испита и стицању лиценце за директора школе. Изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за директора.
Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) подноси изабрани
кандидат после доношења одлуке школског одбора о избору
директора. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријава са доказима о
испуњавању услова подноси се поштом на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора школе“ или се предаје лично
у секретаријату школе, сваког радног дана, од 09,00 до 14,00
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„20. ОКТОБАР“

21460 Врбас, Пете пролетерске 1/а
тел. 021/700-250
е-mail: skola20@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања за наставника основне школе, за педагога или психолога, из чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 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), односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
држављанство Републике Србије; да кандидат познаје језик
на ком се изводи образовно-васпитни рад; 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. Уз пријаву на конкурс
доставити оригинал или оверене фотокопије: дипломе о одговарајућем високом образовању, лиценце, односно уверења о
положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, потврде о радном искуству у области образовања и
васпитања, уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, кратак преглед биографских података са кретањем
у служби. Докази о испуњавању услова конкурса који немају
трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) - подноси
се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности
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правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци) - прибавља школа. Изабрани кандидат
ступа на дужност по окончаном поступку избора регулисаног
законом. Кандидат изабран за директора школе дужан је да
положи испит за директора, а сходно условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), као и условима које прописује
министар. Рок за пријављивање је 15 дана. На пријави обавезно назначити: „Пријава на конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
на број телефона: 021/700-250.

прописима) - само за асистенте, биографију састављену на
основу упитника који се може преузети са сајта Факултета
(www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата,
извештај за избор у звање сарадника), податке о досадашњем
раду, списак стручних и научних радова, као и саме радове или
(ако се пријављују на конкурс за наставника - универзитетског професора): оверену фотокопију дипломе доктора наука,
биографију састављену на основу упитника који се може преузети са сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата образац пријаве на конкурс за избор
у звање универзитетског наставника), податке о досадашњем
раду, списак стручних и научних радова, као и саме радове.
Рок за пријем пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова доставити на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

на мандатни период од 4 године

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну област Германистика
(немачка књижевност)
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Медијавистика
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Медијавистика
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Светска и компаративна књижевност са теоријом
књижевности
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Новинарство
Наставник вештина за ужу научну област
Информатика
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Романистика
Асистент за ужу научну област Русистика
Лектор за ужу научну област Русистика
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Социологија
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Српски језик и лингвистика
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Српска и јужнословенске књижевности са
теоријом књижевности
Виши лектор за ужу научну област Општа и
мађарска лингвистика
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити (ако се кандидати
пријављују на конкурс за асистента, стручног сарадника или
вишег наставника вештина): оверену фотокопију дипломе о
завршеним основним и мастер студијама или магистарским
студијама, потврду да су кандидати уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске дисертације одобрена
(за кандидате који завршавају докторат по раније важећим
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 9
тел. 021/529-078
факс: 021/524-580
е-mail: isаbajic@sbb.rs

Директор

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8
став 2, чл. 59 тачка 5 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да 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, за наставника музичке школе и подручје раде, за
педагога и психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад (положен стручни испит - испит за лиценцу); обуку и положен испит
за директора установе; најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању
за наставника у музичкој школи и подручју рада, односно
педагога или психолога, уверење о држављанству Републике
Србије - оригинал или оверену фотокопију, оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад), за наставника или педагога,
психолога, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога;
потврду да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, од послодавца где га је стекао (потврда мора
да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања
рада на пословима образовања и васпитања након стицања
одговарајућег образовања); доказ о знању језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад, осим уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопија); биографске податке са радном биографијом и оквирни план рада за време манНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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дата. Изабрани кандидат, уколико нема обуку и положен испит
за директора, дужан је да савлада обуку и положи испит за
директора ради стицања лиценце за директора, а у складу са
чл. 59 тачка 9 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци,
доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа, пре доношења одлуке о
избору. Рок за подношење пријава са доказима о испуњености
услова је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са доказима о испуњености услова
подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора школе“. Пријава се може предати и лично у секретаријату школе.

ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21460 Врбас, Палих бораца 9
тел. 021/704-653

Професор биологије

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана

Професор историје

на одређено време ради замене запосленог коме
мирује радни однос због обављања функције
директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају да испуњавају и следеће услове: одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/2013), предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у настави за гимназију;
психолошка и здравствена способност за рад са ученицима;
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; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених и оригиналну исправу или оверену копију исправе о
завршеном школовању, уверење о неосуђиваности - прибавља
школа. Уверење о психолошкој и здравственој способности за
рад са ученицима кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу, поштом или лично, са назнаком: „За конкурс“. Све додатне информације могу се добити на број телефона: 021/704-653. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ШОСО „БРАТСТВО“

21220 Бечеј, Доситејева 11

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 59 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - даље: Закон): одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона, за наставника школе за рад
са децом са сметњама у развоју, 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 кандидат је дужан да поднесе доказе о испуњавању услова, у оригиналу или оверене
фотокопије, као и биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе. Конкурс
је отворен и пријаве кандидата подносе се у року од 15 дана,
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

21000 Нови Сад, Раваничка 2
тел. 021/450-656
е-mail: jpopovicns@yаhoo.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са одредбама члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), као и члана 2 став 1 тач. 1-7 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13); да поседује
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 („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: биографију, диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију), уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), доказ о
неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) - прибавља школа по службеној дужности, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - доставља изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду. Докази
о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не
могу бити старији од 6 месеци. Пријаве на конкурс са документима доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Панче в о
БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник класичног балета

на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом: професор,
дипломирани педагог, дипломирани глумац, дипломирани
историчар уметности, дипломирани менаџер у уметности,
балетски педагог, играч класичног балета са специјалистичким образовањем из области методике играчких предмета,
играч класичног балета - први солиста ансамбла балета, мастер педагог, мастер драмски и аудиовизуелни уметник, мас21.05.2014. | Број 570 |
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тер менаџер, мастер културолог, мастер професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања
и кинезитерапије, специјалиста организатор спортске рекреације, специјалиста тренер. Лице из алинеја прве до шесте
треба да је стекло и образовање за играча класичног балета.
Лице из алинеје девете до шеснаесте треба да има средње
балетско образовање, образовни профил - играч класичног
балета и 10 година играчке праксе.

Наставник психологије

са 10% радног времена, на одређено време ради
замене раднице на породиљском одсуству
УСЛОВИ: дипломирани психолог, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани психолог, смер школски клинички, професор психологије, мастер психолог. Лице из алинеје
пете мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета.

Наставник рачунарства и информатике

са 20% радног времена, ради замене раднице на
трудничком боловању и породиљском одусуству (од
22. маја 2014. године)
УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани
информатичар, професор математике, односно дипломирани
математичар, смер рачунарство и информатика, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског,
дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике, дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за
информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани
економист, смерови: кибернетско - организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика
и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани
информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; мастер математичар; мастер информатичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер професор
технике и информатике; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационнх наука (студијски
програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењеретво и рачунарске науке). Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
савладало програм рачунарства и информатике у трајању
од најмање четири семестра. Лица која су стекла академско
звање мастер, морају имати у оквиру завршених основних академских студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање)
и најмање три предмета из области Математика. Испуњеност
услова из ст. 2 и 3 ове тачке утврђује Министарство надлежно
за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија. Услови регулисани чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/2013), налажу да у радни однос у школи може
да буде примљено лице под условима прописаним законом, и
ако има одговарајуће образовање; психофизичку 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 лициа, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања
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мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству, оверену копију уверења о завршеној школи, оверену копију извода из матичне књиге рођених.
Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 2 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања - подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 истог
члана - прибавља школа. Пријаве доставити на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“
26227 Долово
тел. 013/2634-207

Професор немачког језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању
(чл. 8 ЗОСОВ), да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника („Сл. Гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), да испуњава услове из
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидат је дужан да приложи: пријаву на конкурс, фотокопију дипломе (оверену), уверење да није под истрагом (суд),
уверење о држављанству (оверену фотокопију, не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију), лекарско уверење подноси се након закључења уговора
о раду. У поступку одлучивања о избору директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана од дана истека рока
за о подношење пријава. Психофизичке способности оцењује
Национална служба за запошљавање. Оверене фотокопије не
могу бити старије од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Својеручно потписане пријаве са биографијом доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пи р о т
ОШ „ХРИСТО БОТЕВ“

18320 Димитровград, Христо Ботев 3
тел. 010/361-476

Наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: степен и врста образовања одређени чл. 3 тачка
10 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Просветни гласник“, бр. 11/2012), образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); знање језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити одговарајуће доказе, у оригиналу или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању, доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење о држављанству Републике Србије издато у последњих
6 месеци, извод из матичне књиге рођених - нови образац,
уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, издато у последњих 6 месеци, доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Доказ о здравственој способности доставља се пре закључења
уговора о раду. 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). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе
или предати лично у секретаријату школе. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 010/361-476.

не слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; познавање језика на ком се
остварује васпитно-образовни рад. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Кандидат уз пријаву са кратком
биографијом прилаже документацију у оригиналу или у овереним копијама: диплому о стеченој стручној спреми, доказ
о положеном испиту за лиценцу, уверење о држављанству,
трајни извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. Изабрани кадидат по коначности
одлуке заснива радни однос на неодређено време у Предшколској установи „Дечја радост“ Бабушница - за рад у издвојеном
одељењу у селу Звонце. Пријава се подноси у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.
Ближе информације могу се добити код секретара установе,
на број телефона: 010/385-202.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

на период од 4 године

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Оглас објављен 14.05.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник енглеског језика, мења се у делу назива радног места, и треба да
гласи: наставник енглеског језика, са пуним радним
временом, за рад у матичној школи у Белој Паланци са
60% радног времена и за рад у издвојеним одељењима у Мокри, Моклишту, Сињцу и Клисури са 40% радног времена, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
У осталом делу оглас је непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
18330 Бабушница, 7. бригаде 7
тел. 010/385-202

Васпитач

за рад у издвојеном одељењу у селу Звонце
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање за васпитача у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања: 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, на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом; поседовање дозволе за рад (лиценца); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полБесплатна публикација о запошљавању

ОШ „8. СЕПТЕМБАР“

18300 Пирот, Данила Киша 21

Директор

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59, чл.
8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013):
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за 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 стечено 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 - лиценцу за обављање послова наставника,
педагога или психолога; најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат је дужан да положи
испит за директора установе у року од годину дана од дана
ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно лиценци (дозволи за рад), потврду о раду у
области образовања и васпитања, лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци) - доставља кандидат који
одлуком школског одбора буде изабран за директора, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци, уверење суда да није под
истрагом, нити да је против кандидата подигнута оптужница 21.05.2014. | Број 570 |
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не старије од 6 месеци, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Директор школе се бира на период од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом достављају се на адресу школе.

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

Референт за ученичка питања - административни
радник
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада због неге
детета

УСЛОВИ: средње образовање - IV степен стручне спреме, са
познавањем рада на рачунару, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији радних места Техничке школе са
домом ученика „Никола Тесла“ Костолац. 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 са ученицима (што се доказује пре
закључења уговора о раду), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 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), 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ‘‘
12253 Средњево
тел. 012/667-056, 667-113

Наставник историје

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

Наставник грађанског васпитања

са 15% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Законом
о основама система образовања и васпитања (‚‘Сл. гласник
РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); врста стручне спреме прописана Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. 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 („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети следећа докумената: доказ о
стеченој стручној спреми (прописана врста и степен стручне
спреме), уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под
истрагом и да се против њега не води кривични поступак. Сва
документа се прилажу у оригиналу или у овереној копији (не
старије од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Извод из казнене евиденције прибавља школа по
службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ‘‘

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

12254 Раброво, Светог Саве 30
тел. 012/885-120, 885-220

Педагог

Директор

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог
степена високих студија филозофског факултета, група за
педагогију - општи смер, у складу са Законом о високом образовању; поседовање опште здравствене способности; 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, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
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пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених - оригинали или оверене копије)
и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Пријаве слати на адресу установе, са назнаком:
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити од
директора и секретара установе и на број телефона: 012/210308.
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УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за
наставника основне школе, за педагога или психолога из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 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 97/2008), а почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијима у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад (лиценца), обука и положен испит за директора
установе и најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат испуњава услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију, уверење о држављанству (не стаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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рије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), диплому о
стеченој стручној спреми (оригинал или оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању), уверење о положеном стручном испиту или положеној лиценци
за наставника или стручног сарадника (оригинал или оверену
копију), 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 од годину дана положи испит за директора
установе), лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се након доношења одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду), уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (члан 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања); уверење издато
од надлежног суда да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за ова кривична дела, не старије од 6 месеци, прибавља кандидат; податке из казнене евиденције МУП-а (захтев
подноси школа - службено); остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријављени
кандидати писмено ће бити обавештени о избору директора,
у складу са законом. Пријаве са документацијом се не враћају
и задржавају се у архиви школе. Докази о испуњавању услова који немају трајни карактер не могу бити старије од шест
месеци. Директор се бира на период од четири године. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са
доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за
директора“, на адресу школе или донети лично у просторије
школе, радним даном, од 08,00 до 13,00 часова. Контакт телефони: 012/885-120 и 012/885-220.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време од 02.06.2014. до 12.04.2015.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом, завршено
средње образовање за медицинску сестру – васпитача, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца
или да није правноснажном пресудом осуђен за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву кандидат подноси следећа
документа (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (не старији
Бесплатна публикација о запошљавању

од 6 месеци или трајни), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови‘‘.

Пријепоље
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36310 Сјеница, Раждагиња
тел. 020/437-520

Директор

на период на четири године
УСЛОВИ: да кандидат има образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08), 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 за подручје рада, за педагога и психолога, дозвола за рад, обука и
положен испит за директора установе и 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 и 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. Поред молбе са прегледом кретања у служби,
биографских података и програма рада директора школе,
кандидат подноси следећа документа којима доказује испуњавање тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), уверење основног суда
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
уверење МУП-а да није кажњаван (не старије од 6 месеци),
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци), потврду
о радном стажу у просвети, уверење о положеном испиту за
директора установе (уверење о положеном стручном испиту
или лиценци за наставника или стручног сарадника, оригинал
или оверену фотокопију), биографију са кратким прегледом
кретања у служби, предлог програма рада директора школе,
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад. С обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело подзаконски акт који уређује програм
обуке у складу са стандардима компентенција директора, програм испита, начин и поступак плагања испита за директора
установе, пријаве које не буду садржале овај документ неће
се сматрати непотпуним, а изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року, по доношењу подзаконског акта, положи
испит за директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ“

31320 Нова Варош, Прва нова 18
тел. 033/61-462, 64-313

Наставник разредне наставе

за 20 часова недељно (пуно радно време), на
одређено до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
21.05.2014. | Број 570 |
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УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а по Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 3. да 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; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на
ком се обавља васпитно-образовни рад. Докази о испуњености
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ
из тачке 2 - пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке
3 - прибавља школа.

ОШ „ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13
тел. 033/712-325

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 8, 59,
120 и 121 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), по пропису које 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; одговарајуће високо образовање за
наставника те врсте школе за педагога и психолога; дозвола
за рад - лиценца, односно положен стручни испит; обука и
положен испит за директора; најмање пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања и
васпитања од најмање пет година рада, лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци), уверење суда да кандидат
није осуђиван за кривична дела прописана законом, уверење
да се не налази у казненој евиденцији, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
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ОШ „СВЕТИ САВА“
36315 Баре

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање из чл.
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника, за педагога и психолога, дозвола за рад (лиценца) 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, држављанство Републике Србије, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, оверен
препис (фотокопију) документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, лекарско уверење о психичкој и
здравственој способности за рад са ученицима - не старије од
6 месеци, уверење да није осуђиван за кривична дела из члана 120 ст. 1 тачка 3 (ово уверење може да поднесе кандидат
или ће школа прибавити службено), уверење о држављанству
Републике Србије - не старије од 6 месеци, потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања, извод из матичне
књиге рођених и биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлоге рада директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

П р о ку п љ е
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

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

Наставник руског језика

за рад у издвојеном одељењу у Косаничкој Рачи и
матичној школи, на одређено време до повратка
запосленог са функције, са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: завршен факултет и звање: 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);
ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Законом о основама система
образовања и васпитања: одговарајуће образовање, психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије. Уз
пријаву приложити: диплому о степену стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа.

Сајмови
запошљавања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају остале услове предвиђене чл. 64, 65 и 72 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом
школе и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
у року од 15 дана од дана објављивања. Прилози: фотокопија
дипломе, биографија, списак радова и сами радови.

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 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 остварује 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 - радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор
се бира на период од четири године, а мандат тече од дана
ступања на дужност. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс доставити:
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопју), 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. Пријаве на конкурс достављају се искључиво
поштом, на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДИЦА РАНКОВИЋ“

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

Наставник за избор у звање предавача струковних
студија за ужу научну област Зоохигијена и
ветеринарство
на одређено време од 60 месеци (реизбор)

УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине и VII/2
степен стручне спреме, магистратура или специјализација.

Наставник за избор у звање предавача струковних
студија за ужу научну област Сточарство
(реизбор)
са 50% радног времена, на одређено време од 60
месеци

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет (одсек сточарство) и VII/2 степен стручне спреме, магистратура или специјализација.

Наставник за избор у звање предавача струковних
студија за ужу научну област Биологија (реизбор)
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет (одсек
биологија) и VII/2 степен стручне спреме, магистратура или
специјализација.

Наставник за избор у звање предавача струковних
студија за ужу научну област Физичка хемија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: завршен факултет физичке хемије и VII/2 степен
стручне спреме, магистратура или специјализација.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Виноградарство
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија са завршеним пољопривредним факултетом (VII степен) одговарајућег смера, који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад.

18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Оглас објављен 23.04.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: возач, на одређено време до повратка радника са одсуства, поништава се у
целости.

Смедерево
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11300 Смедерево
Анте Протића 3
тел. 026/616-392

Директор

на период од четири године
Бесплатна публикација о запошљавању

11317 Лозовик
тел. 026/831-554

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; лиценца или уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; најмање пет година радног стажа у области образовања и
васпитања; завршена обука и положен испит за директора;
држављанство РС; 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
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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 (прибавља школа); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат је дужан да
достави: уверење да није под истрагом (од надлежног суда),
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 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (доказ се доставља по
избору). 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 се не прилаже (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 пријаву је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/741-290

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава услове из
члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона за наставника
основне школе, за педагога или психолога, да има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит за директора установе има
обавезу да га положи у законском року), 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 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 кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - дозвола за рад, потврду о раду у образовању, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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,
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утврђено дискриминаторно понашање, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору. Пријава се доставља на
адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНА ЈЕВТИЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник енглеског језика

за рад у издвојеном одељењу школе у Косовцу, на
одређено време ради замене запосленог изабраног
за директора школе, са 37,78 часова недељно
(94,45% радног времена)
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене Законом о основној школи, Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да испуњава услове прописане чл. 8, 120
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања;
одговарајуће образовање у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије. У складу са чланом 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања, наставник мора
да има образовање из психолошких, педагошких и медодичких
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. Програм стицања образовања из става 4
члан 8 горенаведеног закона реализује високошколска установа, у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током целог живота, у складу са прописима
којима се уређује високо образовање. У складу са чланом 121
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања,
наставник који у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 горенаведеног закона. Послове наставника енглеског језика може
да обавља лице само уз испуњавање услова за рад прописане
чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас поднети краћу биографију и
доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа следећих докумената): извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без
обзира на датум издавања), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању, ако је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу - уверење
о истом, доказ да има или да се сматра да има образовање из
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван
према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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та које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за
рад на наведеним пословима поднети школи, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“

11300 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе,
за педагога или психолога, дозволу за рад (лиценцу), обуку и
положен испит за директора школе, најмање пет година рада
у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњавају остале
услове прописане чланом 120 став 1 Закона, за пријем у радни однос на пословима наставника, педагога или психолога.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 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), уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, потврду о радном стажу у школи у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, радну биографију.
Директор се бира на период од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

С р е м с ка Мит р о в и ц а
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
22240 Шид, Школска 1
тел. 022/712-503

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање које је лице
стекло: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услов за наставника Техничке школе „Никола
Тесла“ Шид у подручјима рада: пољопривреда, производња
и прерада хране, електротехника, машинство и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам, за педагога, психолога; дозвола за рад (лиценца за директора), обука и положен
испит за директора школе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
Бесплатна публикација о запошљавању

држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности подноси кандидат пре закључења
уговора. Доказ о некажњавању прибавља школа, а сви остали
докази подносе се уз пријаву. Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу школе. Рок за
пријаву је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Су б о ти ц а
ОШ „10. ОКТОБАР“

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са
законом; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду о
радном искуству, преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 024/548-136. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Стручни сарадник Истраживачког иновационог
центра
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: диплома VII степена грађевинске струке, минимум
5 година радног искуства у лабораторији за геомеханику,
познавање рада на рачунару на високом нивоу, коришћење
21.05.2014. | Број 570 |
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неког од специфичних софтверских пакета који се примењују
у грађевинарству, са посебним нагласком на софтвере за геомеханику, коришћење софтвера за уређивање текста (Оpen
Оffice, Wоrd...) и софтвера за техничку обраду цртежа (CAD,
CorelDraw…), објављено минимум 10 научних/стручних радова, добро познавање барем једног светског језика. Предност:
познавање метода који се примењују за експериментална испитивања у грађевинарству, нарочито у геомеханици,
објављени радови са SCI листе, искуство у изради пројеката
намењених привреди у области грађевинарства. Уз пријаву на
конкурс приложити: кратку биографију и диплому факултета.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати. Ближе
информације могу се добити на број телефона: 024/554-300.
Пријаве са доказом о испуњавању услова слати на адресу:
Универзитет у Новом Саду - Грађевински факултет, Козарачка
2/а, 24000 Суботица.

и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информације могу се
добити на горенаведени број телефона.

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“

Наставник енглеског језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања

24300 Бачка Топола, Светосавска 9
тел. 024/715-443

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Директор

на мандатни период од 4 године

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

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство РС, одговарајуће образовање: високо образовање (члан 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 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 или за педагога или
психолога; пет година радног стажа у области образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; високо
образовање (члан 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања), на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студије у трајању од три
године или више образовање, да кандидат испуњава услове
за наставника основне школе или за педагога или психолога,
10 година радног стажа у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, да поседује дозволу за рад, обуку и положен 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, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве се подносе лично, препорученом пошиљком
или на начин који омогућава подношење потпуне документације, сваког радног дана у седишту школе (Светосавска 9,
Бачка Топола), од 07,00 до 14,00 часова. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној
фотокопији, 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 обуци и положеном испиту за директора
(изабрани директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност), потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања, радну биографију, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о психофизичкој

УСЛОВИ: високо образовање, професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер; да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије и знање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има горенаведено образовање. На
основу члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, који
подносе лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење високошколске установе)
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или доказ да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или оверену фотокопију положеног стручног
испита или испита за лиценцу и доказ о испуњености услова
из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања - оверену фотокопију сведочанства или дипломе
да је средње, више или високо образовање стекао на језику
на ком се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је
положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности кандидата за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

СРЕДЊА И ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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 ове врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога, да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен
стручни испит, 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 примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о положеном испиту за директора (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 од 1 године од дана ступања на
дужност положи испит за директора школе), оверену копију
уверења о поседовању лиценце за рад, односно о положеном
стручном испиту, доказ о радном стажу - оверену копију радне књижице и потврду о раду у установи на пословима обраБесплатна публикација о запошљавању

зовања и васпитања, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад, биографију са
кратким прегледом кретања у служби и са предлогом програма рада директора школе. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Уверење о здравственом стању доставља се пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 53
тел. 024/644-115

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: услови прописани чл. 59 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС‘‘, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању - „Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника
стручне школе, педагога и психолога, лиценца (стручни испит)
за наставника, педагога или психолога, држављанство Републике Србије, да је кандидат савладао обуку и да има положен испит за директора установе, 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 (прибавља школа), да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника,
педагога или психолога, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, извод из матичне књиге
рођених. Директор школе се именује на 4 године. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа. Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит за директора
ради стицања лиценце за директора на начин и у роковима
које пропише министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама
система образовања и васпитања (министар још није прописао
програм обуке и испита, начин и поступак полагања испита за
директора). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи21.05.2014. | Број 570 |
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вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 024/644-115.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања (‚‘Сл.
гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - даље: Закон): одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању
- „Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08, почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника ове врсте школе, односно
средње стручне школе за подручја рада машинство и обрада
метала, електротехника, саобраћај и металургија, за педагога
и психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; лиценца (стручни испит) за наставника,
педагога или психолога; да савлада обуку и да има положен
испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), оверен препис или
оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, фотокопију радне књижице и потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Директор школе се именује на период од 4 године. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа
у складу са законом. Изабрани кандидат дужан је да савлада
обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за
директора на начин и у роковима које пропише министар, а
у складу са чл. 59 Закона о основама система образовања и
васпитања (министар још није прописао програм обуке и испита, начин и поступак полагања испита за директора). Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор
директора‘‘. Информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 024/552-031.
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ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“

24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31
тел. 024/758-030

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 или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат 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 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 (мађарски) на ком се остварује образовно-васпитни рад. 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 (дозвола 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 одговарајућег 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: 024/758-030.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Асистент за ужу област Архитектура и урбанизам
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: мастер инжењер архитектуре, студент докторских
студија студијског програма за архитектуру и урбанизам, који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом већом од 08,50, познавање најмање једног светског
језика на напредном нивоу у разумевању, говору и писању,
рад на софтверским пакетима Оffice, АutoCAD и пакетима за
просторну обраду (3D max, Sketchup, Illustrator...), креативност, тимски рад, прилагодљивост новим задацима. Кандидати
поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о високом образовању, члана 2
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивање
радног односа наставника Универзитета Нови Сад, члана 111
Статута Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву на
конкурс приложити: кратку биографију и диплому факултета.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати. Ближе
информације могу се добити на број телефона: 024/554-300.
Пријаве са доказом о испуњавању услова слати на адресу:
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Козарачка
2/а, 24000 Суботица.

Ужице
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ГРБИЋ“

31260 Косјерић, Радише Петронијевића бб
тел. 031/781-484

Психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије)
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису о високом образовању који се примењивао до
10.09.2005. године.

Нутрициониста дијететичар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама првог степена (основне струковне, односно основне академске студије)
или више образовање у области медицинских наука.
ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву поднети: биографске податке, доказ о образовању
у овереној фотокопији, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Пријаве се подносе лично или
поштом, на адресу установе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“
31207 Сирогојно
тел. 031/3802-002

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за
наставника основне школе, за педагога или психолога из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а почев
од 10.09.2005. године или на на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису о високом образовању
који се примењивао до 10.09.2005. године; дозвола за рад
(лиценца); обука и положен испит за директора установе; најБесплатна публикација о запошљавању

мање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; држављанство РС; 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.
Уз пријаву са краћом биографијом кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, оверену копију уверења о положеном стручном
испиту - дозвола за рад, потврду о раду у образовању, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 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 (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
5 месеци, подноси кандидат кога изабере школски одбор, пре
закључивања уговора), остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору. Пријаве доставити на
адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За остале информације звати на број телефона: 031/3802-059.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу
научну област Рачунарско инжењерство и
информатика (наставни предмети: Апликативни
софтвер, Алати база података, Увод у објектно
програмирање, Интернет технологије,
Алати графичког дизајна, Веб-дизајн, Вебпрограмирање, Пројектовање информационих
система)
са 50% радног времена, на одређено време од
годину дана

УСЛОВИ: студент мастер студија или специјалистичких студија
који је студије првог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање осам.

Сарадник у звању сарадника у настави за
ужу научну област Рачунарско инжењерство
и информатика (наставни предмети: Основи
информатике, Мултимедијалне технологије,
Математичко моделирање)
са 50% радног времена, на одређено време од
годину дана

УСЛОВИ: студент мастер студија или специјалистичких студија
који је студије првог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање осам.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
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или високој школи струковних студија, уверење да је уписао
други степен академских или специјалистичких студија, потврду о просечној оцени у току студија уколико нема на дипломи.
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању,
Статутом Школе, Правилником о избору наставника и сарадника и Правилником о систематизацији радних места.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Васпитач

за рад са децом у припремној предшколској групи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним школама; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС. Уз пријаву доставити: оверен препис - фотокопију дипломе и уверење о држављанству.
Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу
школе.

Вршац
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ“

26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

Домар - ложач

на одређено време до повратка радника са боловања
преко 60 дана
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, механичар грејне и
расхладне технике, оспособљеност за руковаоца топловодног
котла на течно гориво и безбедан рад. Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису правноснажном пресудом осуђивани за кривична дела за која је
изречена безусловна казна затвора у трајању дужем од 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 против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о оспособљености за руковаоца топловодног котла на течно гориво, извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
- подноси се пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
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ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573
e-mail: оsjpopovic@gmail.com

Наставник техничког образовања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (мировање радног односа због
обављања јавне функције)
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава
и посебне услове прописане одредбом чл. 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће
образовање: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и
машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања
и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику
и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, професор физике
и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања,
професор политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике и графичких
комуникација, професор производно - техничког образовања,
дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике
и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа
технике за основну школу - мастер, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике. Наставу из предмета
одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која су
завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том
факултету савладала програм из тих предмета у трајању од
осам семестара. Кандидат мора да има, у складу са чл. 8 ст. 4
Закона о основама образовања и васпитања, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на вискокошколској 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; 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, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву приложити: доказ
о одговарајућем образовању (диплому) и доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране високошколске установе, односНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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но 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; доказ о држављанству (уверење које није старије од
6 месеци), доказ о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више
или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио исапит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и извод из матичне
књиге рођених (са холограмом). Доказ о испуњености услова
под тач. 2 (лекарско уверење) - кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, а доказ о испуњености услова под тач.
3 (уверење о неосуђиваности) - прибавља школа службеним
путем. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или
оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН“
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Директор

на мандатни 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 техничке школе,
подручје рада: саобраћај, трговина, туризам и угоститељство,
машинство и обрада метала и личне услуге, за педагога и
психолога; да је кандидат држављанин РС, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом, дозволу
за рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога, положен испит за директора установе, најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања и да не постоје законске
сметње из члана 120 став 1 тачка 3 Закона (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 и да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; доказ о
некажњавању из члана 120 став 1 тачка 3 Закона - прибавља
школа). Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству - не старије од шест месеци, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат,
ради достављања одлуке са документацијом Покрајинском
секретаријату за образовање на сагласност), извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања, доказе о поседовању организационих способности, преглед кретања у служби са биографским подацима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за
избор директора“.
Бесплатна публикација о запошљавању

З а ј еча р
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“
19233 Подгорац
тел. 030/460-294

Наставник географије

за 25% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање,
у складу са чл. 8 став 1 и 2, тач. 1 и 2 и став 3 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 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); да кандидат 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 РС. Уз пријаву са биографијом
приложити: доказ о одговарајућем образовању, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Документа
се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији (не старија
од 6 месеци). Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

З р ењанин
ОШ „2. ОКТОБАР“

23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
услове из члана 120 став 1 тач. 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): 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 четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање
држављанства Републике Србије; поседовање дозволе за рад
(лиценце); психичка, физичка и здравствена 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, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора установе; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Директор
се бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс са
биографским подацима приложити: диплому/оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију документа о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности (доставља иза21.05.2014. | Број 570 |
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брани кандидат пре закључења уговора о раду), уверење о неосуђиваности (школа прибавља по службеној дужности), потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања, оквирни
план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). С обзиром да Министарство
просвете, науке и технолошког развоја РС до дана објављивања овог конкурса није организовало обуку и полагање испита
за директоре школа, пријаве које не садрже доказ о томе сматраће се потпуним, уз обавезу да изабрани кандидат положи
испит за директора у року који буде прописан. Доказ о знању
језика представља диплома/оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању на српском језику или
потврда (оверена фотокопија) о положеном испиту из српског
језика по програму одгварајуће високошколске установе. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве доставити лично или на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора“, тел. 023/542-058 (секретара
школе).

уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверену копију (нов образац), доказ о знању језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад у школи - српском језику (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа
прибавља сужбеним путем. Изабрано лице које нема положен
испит за директора полаже га у року од 1 године од дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Фотокопије докумената морају бити уредно
оверене. Пријаве са потребном документацијом о испуњености
услова, са назнаком: „За конкурс“, слати лично или поштом на
адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ПОНОВО ОГЛАШАВА
ОСНОВНА ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), којим је предвиђено да у основној
школи наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), 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 кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценца
- стручни испит), обуку и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Пошто
је ово конкурс који је поновљен, с обзиром да по претходно
расписаном конкурсу покрајински секретар није дао сагласност
на одлуку Школског одбора, за директора школе може да буде
изабран и наставник који уз испуњеност осталих услова има
одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - високо одговарајуће образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање и најмање десет година рада у 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. Уз пријаву кандидат подноси: биографију са кратким
прегледом кретања у служби или радном односу, оригинал или
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оригинал или оверену копију уверења о положеном испиту за
директора - лиценца за директора, оригинал или оверену копију
о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу (потврду о
радном стажу у области образовања и васпитања са подацима
о пословима које је обављао и оверену копију радне књижице),
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН‘‘
Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. 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;
2. да испуњава услове за наставника у основној школи, за педагога и психолога; 3. да има дозволу за рад (лиценцу); 4. обуку
и положен испит за директора установе (програм обуке и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па
ће изабрани кандидат бити у обавези да испит положи у законском року, након доношења наведених аката); 5. најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 6. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
7. 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; 8.
држављанство Републике Србије; 9. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс (са кратком
биографијом) доставити: оверену фотокопију или оверен препис дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме, лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно уверење о
положеном стручном испиту (оверена фотокопија), потврду о
раду у области образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС - не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија), доказ о познавању
српског језика - потврда факултета да је високо образовање
стечено на српском језику или документ издат од стране високошколске установе о познавању српског језика (оригинал или
оверена фотокопија). Доказ о испуњености услова из тачке 6
- кандидат чија пријава буде уредна, потпуна и благовремена
и који у свему испуњава услове конкурса - доставиће накнадно.
Доказ о испуњености услова из тачке 7 - прибавља школа. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у
публикацији „Послови‘‘. Неуредне, непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс‘‘. Сва обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на број
телефона: 023/548-820.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

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

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНО САВЕТОВАЊЕ
Коме су намењене услуге ЦИПС-а?
Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) је намењен различитим
циљним групама, пре свега незапосленима, запосленима који планирају промену посла или
каријере, студентима, ученицима основних и
средњих школа, али и њиховим родитељима, наставницима, стручним сарадницима у школама
и другим заинтересованим корисницима - свима којима предстоји одлука или који помажу у
одлуци о будућем професионалном путу.
За доношење праве одлуке о професионалном развоју потребне су вам праве информације. Наћи ћете их у ЦИПС-у, као и одговоре на
бројна питања о занимањима, образовним институцијама, могућностима дошколовања. Основна концепција ЦИПС-а је да на једном месту
буду обједињене и доступне све информације о
развоју каријере, као и да се корисницима пружи могућност самоинформисања и самопроцене - активан приступ у бирању образовног пута,
планирању каријере и тражењу посла.
Саветници у ЦИПС-у ће вас информисати о:
- кретањима на тржишту рада (тражена и
суфицитарна занимања)
- занимањима и пословима (услови рада,
путеви школовања, пожељне особине, здравствени предуслови)
- мрежи школа и факултета (образовни програми, квоте, услови пријема, школарине, наставни планови)
- неформалном образовању (курсеви, семинари, едукације)
- образовању одраслих (преквалификације,
доквалификације, специјализације).
Тражење посла подразумева скуп активности са којима претходно морате да се упознате, како бисте их правилно применили. ЦИПС
вас упознаје са свим услугама НСЗ и помаже
вам да их примените у својој потрази за послом.
Саветници у ЦИПС-у ће вас информисати о:
- програмима запошљавања НСЗ
- процедури конкурисања за посао (радна
биографија, пропратно писмо, препорука, припрема за интервју са послодавцем)
- додатним квалификацијама уз које се
брже долази до посла

Бесплатна публикација о запошљавању

- фирмама које константно проширују своју
базу података новим радним биографијама
- фирмама које обезбеђују стручну праксу
студентима завршних година студија или дипломцима.
Уколико нисте сигурни у своја професионална интересовања или не знате које занимање је
прави избор за вас, психолошко саветовање о избору занимања или планирању каријере помоћи
ће вам да доведете у везу своја интересовања
и способности са одређеним занимањима и врстама послова. Правилан избор осигураће ваше
задовољство послом, а самим тим ни резултати
неће изостати.
Психолози у ЦИПС-у ће вам помоћи да сазнате више о својим професионалним интересовањима, кроз упитнике самопроцене и тестове
професионалних интересовања.
Први Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) отворен је у јуну 2007.
године, у Филијали за град Београд Националне
службе за запошљавање, у циљу осавремењивања рада у професионалној оријентацији. Данас, поред београдског, успешно раде и центри у
Нишу и Новом Саду.
Шта ми је потребно за пријаву на евиденцију Националне службе за запошљавање?
Да бисте били евидентирани као незапослено лице и остварили своја права по основу
незапослености, потребно је да се пријавите надлежној организационој јединици Националне
службе за запошљавање и поднесете одговарајућу документацију:
•
личну карту
•
радну књижицу
•
доказ о стручној спреми или оспособљености (сведочанство, диплома или уверење оригинал документа на увид).
Пријављујете се лично, према месту пребивалишта или према месту рада или престанка
радног односа, ако у том месту имате боравиште.
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„Анкета послодаваца“ у Крагујевцу

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА

Обухват анкетираних послодаваца је знатно већи у односу на претходни период, јер се резултати
истраживања неће користити само на националном, већ и на локалном нивоу, као основ за доношење
одлука и креирање стратешких докумената у области запошљавања
После Новог Сада и Ниша, и у Крагујевцу је одржана
конференција за новинаре поводом истраживања „Анкета
послодаваца 2014“, које реализује Национална служба за запошљавање уз подршку пројекта Европске уније „Подршка
креирању политике запошљавања заснованом на подацима“.
Годишња национална анкета о потребама послодаваца спроводи се већ четврти пут. Ове године обухват анкетираних
послодаваца је знатно већи у односу на претходни период,
јер се резултати истраживања неће користити само на националном, већ и на локалном нивоу, као основ за доношење
одлука и креирање стратешких докумената у области запошљавања.

Велики допринос у реализацији анкете, поред послодаваца, дала је и Привредна комора Крагујевац, која је НСЗ
омогућила сарадњу са послодавцима који запошљавају већи
број радника. Председник Привредне коморе, Душан Пуача,
изнео је низ практичних предлога како да се уочени проблеми ако не реше, оно у великој мери превазиђу.
„Страни инвеститори који долазе у Србију, конкретно у
Крагујевац, имају потребе за запошљавањем лица са ускостручним и специфичним знањима и занимањима. Страним
инвеститорима није толико битно звање, него знање, односно,
да ли за конкретне послове лице поседује искуство и праксу,
без обзира на занимање и степен стручне спреме“, истакао
је Пуача.
Коначни резултати анкете биће познати у јуну месецу и
уређени по територијалном принципу, што значи да ће свако
локално тржиште рада бити упознато са стањем и проблемима на својој територији и у складу са тим моћи да предузима
адекватне мере и кораке за њихово превазилажење.
Ј.Зорнић

УПОЗНАВАЊЕ МЛАДИХ СА УСЛУГАМА НСЗ

У Шумадијском округу планирано је да анкетом буду
обухваћена 302 послодавца. Позиву Националне службе за
запошљавање до сада се одазвало и у потпуности одговорило на анкетна питања нешто више од половине планираног
броја (55%).
„Крајњи циљ овог истраживања је да видимо какви су
трендови на тржишту рада за 2014. и 2015. годину, каква
ће бити стопа креирања послова, да ли је тенденција отварање нових радних места или гашење постојећих, у којим
занимањима ће бити већа тражња, а за којим занимањима
на тржишту рада нема више тражње“, рекао је Зоран Матовић, саветник директора НСЗ за рад са послодавцима. Такође, посебно је истакао значај информација које се добијају
од послодаваца, у вези са посебним знањима и вештинама
које недостају новозапосленим радницима, што ће послужити као полазна основа за конципирање програма обука које
спроводи НСЗ.
Владимир Васић, кључни експерт Пројекта за прогнозе и
евалуације, истакао је да прогнозе потреба на тржишту рада
морају бити основ за успостављање системског и систематичног прикупљања информација о тржишту рада.
„Практични циљ анкете је да се изврши компарација
добијених информација са информацијама о структурним
карактеристикама понуде - по занимањима, квалификацијама, знањима и вештинама, што би допринело идентификовању квалификационих неусклађености на тржишту рада.
Смањивање овог јаза допринело би и смањивању структурне, а самим тим и укупне незапослености“, оценио је Васић.
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Филијалу Чачак су и ове године посетили ученици
четвртог разреда Машинско-саобраћајне школе из
Чачка. Циљ посете је упознавање са услугама Националне службе за запошљавање у оквиру наставе
предузетништва.
Представници Филијале Чачак посетили су Гимназију, као и средњу Техничку школу у Чачку, где су
матурантима, на часовима грађанског васпитања,
презентовали сајт НСЗ. Присутни су добили информације о услугама Националне службе за запошљавање
кроз пасивне и активне мере запошљавања. Представљене су обуке које се реализују у филијалама - за
активно тражење посла, преквалификацију и доквалификацију, предузетништво, а ученици су упознати и
са циљевима организовања сајмова запошљавања.
Посебан акценат стављен је на израду радне биографије, а ђаци су имали прилику да увежбавају усмено
презентовање својих до сада стечених професионалних компетенција.
Ђацима су подељене пратеће брошуре, а сами су
истакли велико задовољство због прилике да се
упознају са активностима Националне службе за запошљавање, што је био и њихов први контакт са тржиштем рада.
Никола Војиновић, руководилац Групе за развој предузетништва и програме запошљавања у Филијали
Чачак, у оквиру два школска часа у Техничкој школи
сажето ће представити обуку за предузетништво, намењену лицима која су заинтересована за покретање
бизниса, као и програме који се односе на самозапошљавање и отварање нових радних места.
А.Дојчиловић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Социјалне карте међу приоритетима

КОРАК КА КОРИСНИЦИМА
Процењује се да би њихова израда коштала буџет између 25 и 30 милиона евра, али они
који се залажу за мапирање најугроженијих тврде да би се карте на крају исплатиле, јер
се помоћ више не би расипала и била би правичније распоређена

И

де ли социјална помоћ у праве руке или не, тешко је
одговорити, јер у Србији не постоји централна база
социјално угроженог становништва. Ипак, можемо рећи да су најсиромашнији људи у нашој земљи
они који примају социјалну помоћ и породице које примају
дечји додатак. За њих постоје докази да су сиромашни. За
око 300.000 домаћинстава у Србији знамо да немају приход
и имовину већу од законима прописаних. Међутим, има сиромашних људи и ван ових категорија, па би прављење социјалних карти, на основу којих би се одређивало ко треба да
прима помоћ и олакшице од државе, представљало увођење
нових критеријума за оцену социјалног стања. Међутим, универзалне социјалне карте, које у сваком тренутку показују у
каквом је ко социјалном стању, могуће су једино у случају да

имате савршене информационе системе - полицијске, пореске и све остале. Такође, неопходна је комплетна администрација, јер је у питању додатни и не тако мали посао. За то је
потребан велики новац и процењује се да би њихова израда
коштала буџет између 25 и 30 милиона евра. Истовремено,
они који се залажу за мапирање најугроженијих тврде да би
се те карте на крају исплатиле, јер се помоћ више не би расипала и била би правичније распоређена.
Све српске владе после 2000. године покушавале су
да направе социјалну карту која би садржала преглед свих
грађана којима је потребна помоћ државе. Тада би била
сведена на минимум могућност да социјалне повластице
уживају и они који живе далеко изнад просечног српског
стандарда, а да, са друге стране, прави социјални случајеви,
људи који једва састављају крај с крајем, буду препуштени
на милост и немилост. Краћа верзија социјалне карте била
је најављена израда социјалних профила енергетски угрожених потрошача, коју су заједно спроводила министарства
рада и енергетике. Модел попуста требало је да буде примењен на најугроженије категорије становништва, а то су корисници новчане социјалне помоћи, дечјег додатка, додатка
за туђу негу и помоћ...
Бесплатна публикација о запошљавању

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Александар Вулин изјавио је да ће један од главних
циљева министарства на чијем се челу налази бити управо
израда социјалне карте.

Социјални профил општина
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је почетком 2011. године формирало базу која садржи
одабрани скуп података о становништву, корисницима социјалне и дечје заштите, незапосленим лицима, корисницима најнижих пензија, финансијским средствима из буџета Републике Србије за материјалну подршку породици и
ублажавање последица економске кризе и сиромаштва и
пројекте за развој услуга у неразвијеним општинама. База
података, која се ажурира на месечном, кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу, обједињава податке из
различитих извора - Министарства рада, запошљавања
и социјалне политике, Републичког Завода за статистику,
Националне службе за запошљавање и Републичког фонда ПИО. Преглед и праћење ових података пружа увид у
„социјални профил“ општина у Србији. Омогућен је преглед
и претраживање података по нивоима (општине, управни
окрузи и Република Србија), статистичка обрада (одабране
табеле и графикони) и штампа података и табела. База података је формирана и у зависности од динамике праћења
појединих података.
„Треба да се направи социјална карта свих који живе у
Србији, и за оне који су социјално угрожени, али и оне који
немају потребу за социјалним давањима. Министарство за
рад ће се трудити да што мање буде проточни бојлер - да
сабира новац и дистрибуира га на основу законских решења,
већ да иде корак напред ка кориснику, да отвара нова радна
места и буде активно у овим тешким временима“, рекао је
Вулин, а преноси агенција Бета.
Коментаришући захтеве појединаца за његову смену,
министар је рекао да је његов посао да буде близак са светом
рада али и са послодавцима.
„И послодавце и синдикате доживљавам као озбиљне и
забринуте људе који знају у како тешком положају се налази Србија и да свако од нас мора да одустане од дела онога
што сматра својим“, рекао је министар и додао да верује у
социјални дијалог којим ће се доћи до решења како би нам
живот био бољи.
Након што је предводио државну церемонију обележавања 9. маја, Дана победе над фашизмом, Вулин је рекао да
нема бољег датума када би се могло најавити доношење Закона о борачко-инвалидској заштити, преноси Танјуг.
„Нема праведније и поштеније прилике него да то данас
кажемо“, рекао је Вулин.
А.Б.
21.05.2014. | Број 570 |
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Програм стипендирања Рома и Ромкиња у области здравља

ЕФИКАСНА БОРБА ПРОТИВ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Реализатори пројекта сматрају да је повећање броја медицинских радника ромске националности
један од најефикаснијих начина борбе против дискриминације и кршења људских права у области
здравства

К

ао део преузетих обавеза у оквиру Декаде инклузије Рома, Фондација за отворено друштво Србија
(Fundation for an Open Society Serbia - FOSS), Фондација за отворено друштво Мађарска (Open Society
Fondations - OSF), у оквиру Ромског програма јавног здравља
(Roma Health Project - RHP), заједно са Ромским образовним
фондом (Roma Education Fund - REF), реализују Програм стипендирања образовања Рома и Ромкиња у области здравља
(Roma Health Scholarship Program - RHSP). Протекле недеље у
већим градовима Србије представљени су резултати четворогодишње реализације програма и значај његове подршке
образовању и обезбеђивању бољег живота припадницима
ромске мањине.

Осим у Србији, овај стипендијски програм спроводи се у
Румунији, Бугарској и Македонији, а намењен је ученицима
и студентима медицинских школа, акредитованих високих
школа и факултета у области здравља. Поред подршке младима у процесу школовања/студирања у виду стипендија,
обезбеђује и програм за јачање компетенција за деловање на
унапређивању здравља ромске заједнице.
Програм је био намењен припадницима ромске националне мањине који завршавају 8. разред основне школе и
желе да упишу средњу школу у области медицине, фармације, стоматологије и других здравствених области, као и
средњошколцима који се образују на приватним и државним
средњим школама и студентима који студирају по болоњском принципу на приватним и државним акредитованим
високим школама и факултетима у области медицине, фармације, стоматологије и других здравствених области, ради
стицања бечелор, мастер и дипломе доктора наука.
Реализатори пројекта сматрају да је повећање броја медицинских радника ромске националности један од најефикаснијих начина борбе против дискриминације и кршења
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људских права у области здравства. Када им је пружена
подршка и адекватан тренинг, здравствени радници су веома ефикасни заступници системске промене. У складу с тим
је претпоставка да ће грађани и грађанке Републике Србије
који су припадници ромске заједнице, знајући да у медицинским службама стручњаци ромске националности раде
раме уз раме са припадницима већинске популације, бити
спремнији да у већој мери траже и остварују своја права у
области здравства.
Програм чине четири компоненте које спроводе партнерске организације и институције. Селекцију и доделу
стипендија кандидатима који су уписани у средње школе,
високе школе и факултете у области медицине, фармације
и стоматологије обавља Ромски образовни фонд. Медијску
кампању овог програма, дистрибуцију информација о обиму
и успеху програма широј јавности, надлежним властима и
потенцијалним корисницима осмишљава и спроводи Медија
центар из Београда. Избор стручњака који могу бити ментори корисницима и који би их водили и пружали им помоћ
у академском и професионалном смислу, што би допринело повећању броја младих Рома и Ромкиња у медицинским
струкама, а тиме и побољшању приступа здравственим услугама целокупној ромској заједници, организује Школа
јавног здравља и здравственог менаџмента при Медицинском факултету у Београду. Тренинг у области јавног заговарања у виду школе у којој ће се радити на личном развоју,
јачању лидерских вештина, упознавању корисника са процесом јавног заговарања у области здравља, информисању
о праву на здравље, специфичностима ромске културе и
традиције, а што би допринело стварању мреже експерата
ромске националности у области здравља која би била важан партнер у развоју и имплементацији јавних политика и
шире у спровођењу процеса инклузије, спроводи Удружење
ромских студената из Новог Сада.
У оквиру компоненте „туторство“ успостављена је сарадња са најрелевантнијим институцијама образовања у
области медицине које спроводе припремне курсеве којима
се олакшава упис корисницима RHSP на студијске програме.
Активности туторске компоненте спроводи Удружење ромских студената из Новог Сада.
Менторска компонента, можда најдрагоценија у пројекту, има функцију да стипендистима који студирају омогући
лакши пролазак кроз процес образовања. На првом месту је
педагошка и она подразумева помоћ око спремања вежби,
колоквијума и испита, помоћ око заказивања консултација,
у писању научноистраживачких, семинарских и дипломских
радова. Осим тога, ментори се ангажују и на укључивању
студената у истраживања и пројекте и на развоју њихових
вештина у свакодневној медицинској пракси. Такође, ментори помажу и у социјалном смислу, помажући у укључивању
студената у ромске или студентске невладине организације.
Од 2013. године нових стипендиста неће бити. Конкурс
је затворен крајем маја 2013. и био је стриктно намењен постојећим корисницима који су имали прилику да поново конкуришу за следећу академску годину и обнове стипендију.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Сајам запошљавања у Новом Саду

Г

ПОНУЂЕНО 350
СЛОБОДНИХ
ПОСЛОВА

рад Нови Сад и Национална служба за запошљавање
- Филијала Нови Сад, организoвали су 13. Сајам запошљавања у Новом Саду, 08. маја, у Западном холу
„Спенса“. Око 2500 особа је оставило своје биографије
и искористило могућност да оствари директан контакт са
послодавцима.
На сајму су учествовала 53 послодавца која су пријавила преко 350 слободних радних места. Незапосленима
је понуђен посао у економској, комерцијалној, трговачкој,
правној, угоститељској, машинској, саобраћајној, текстилној, технолошкој, графичкој, прехрамбеној, пољопривредној
и медицинској струци. Прилику да пронађу посао имали су
и информатичари, пословни секретари, социјални радници,
преводиоци, менаџери, саветници за продају животног осигурања, персонални асистенти, геронтодомаћице, психолози,
дефектолози, подополагачи, армирачи, фризери, телефонисти, хигијеничари и неквалификовани радници. Исказане потребе послодаваца односиле су се и на радна места намењена особама са инвалидитетом.
Мр Дејан Мандић, члан Градског већа за буџет и финансије и председник Савета за запошљавање Новог Сада, који
је отворио манифестацију, захвалио се свим послодавцима
који су узели учешће, пожелео успешну реализацију планова
како послодавцима тако и незапосленим лицима и том приликом посебно похвалио и истакао рад запослених у Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Сад.
„Основни циљ Програма рада Националне службе за запошљавање за ову годину је повећање учешћа Националне
службе на тржишту рада. Да би се то и постигло, потребна
је интензивнија сарадња са послодавцима, што је циљ Града Новог Сада и Националне службе за запошљавање и на
овом сајму. Данашњи скуп је прави пример веома добре сарадње представника државне институције, градске власти и
приватног сектора у решавању заједничког проблема, а то је
незапосленост“, истакла је Татјана Видовић, директорка Филијале Нови Сад НСЗ.

Западнобачки округ
Након сајмова у Сомбору и Кули, 9. маја је одржан Сајам
запошљавања у Апатину, у сали ОШ „Жарко Зрењанин“. На
сајму је 26 послодаваца понудило 180 радних места. Посећеност је била веома добра, преко 600 тражилаца посла
је искористило ову прилику и у директном контакту представило своје личне компетенције. Највише интересовања
су изазвали нови инвеститори, који ће у наредном периоду примити већи број радника: „Lumberline“ из Словеније,
FLASH SRB из Италије и „Ги-Ди инжењеринг“ из Новог Сада..

Сајам је обележило присуство великог броја послодаваца. Међу штандовима који су привукли највећу пажњу је и
штанд предузећа „Аquasana No1“ из Новог Сада. „Сајам заБесплатна публикација о запошљавању

пошљавања је заиста добро организован и пријатно смо изненађени оваквим видом комуникације између незапослених лица и послодаваца“, истакла је Дражена Миловановић,
представница предузећа „Аquasana No1“.
„Eipix Entertaitment“ doo, из Новог Сада, предузеће које
се бави израдом видео-игара, први пут учествује на сајму запошљавања. „Задовољни смо оваквим видом организације,
а посебно смо задовољни бројем младих који се интересују
за посао код нас“, истакла је Дуња Стојаковић, представница
предузећа „Eipix Entertaitment“ doo.

Сајам запошљавања у Бачкој Тополи - 23. маја
Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица, Испостава Бачка Топола организује Сајам запошљавања у Бачкој Тополи, у петак, 23. маја 2014. одине, од 10 до
14 часова, у Изложбеној сали Дома културе, Главна 12.
На сајму ће учествовати 22 послодавца, који ће понудити око 80 слободних радних места. Шансу да дођу до посла
имаће кувари, касири, трговци, менаџери продаје, агенти
осигурања, ауто-електричари и ауто-механичари, дизајнери, зидари, тесари, продавци нафтних деривата и ПВЦ
столарије, шивачи конфекције, правници, машински, грађевински и инжењери металургије, инжењери сточарства,
радници у пољопривреди, монтери, бравари, вариоци, административни радници, физички радници, брусачи, ливци,
топионичари.
Позивамо незапослене са територије Бачке Тополе и Малог Иђоша да посете сајам, као и да се претходно јаве свом
саветнику, ради евидентирања учешћа и добијања додатних информација о припреми за сајам.
Незапосленима је омогућен директан контакт са већим
бројем послодаваца који имају потребу за запошљавањем
кадрова њихове струке. Током разговора са послодавцима
имаће прилику да се представе, изнесу своје професионалне карактеристике, оставе добар утисак, и што је најважније - лично предају пријаву за посао и радну биографију
за већи број слободних послова, према властитом избору. У
непосредном контакту са кандидатима послодавци преузимају радне биографије, обављају прелиминарне разговоре
или се на лицу места договарају о условима запошљавања.
На сајму су били и представници Уније послодаваца
Новог Сада и АП Војводине, Удружења занатлија Нови Сад,
Регионалне привредне коморе Нови Сад, Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова
и представници Секције младих Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина.
Посетиоци су имали прилику да се информишу о услугама Националне службе за запошљавање кроз непосредну
комуникацију на штанду Филијале Нови Сад НСЗ и путем
информативног материјала.
С.Ленђел
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Услови рада у Европској унији

БРИГА ЗА ЉУДСКИ
КАПИТАЛ

Услове у којима раде нешто више од половине Европљана обухваћених најновијим
истраживањем оцењује као добре, указујући истовремено на погоршање у последњих пет
година. Знатно се разликују и минималне месечне зараде - највећу има Луксембург (1.874
евра), док Румунија има готово 12 пута мању, свега 157,5 евра, показују подаци европске
агенције за статистику Евростат

Р

адни услови подразумевају радно време, организацију
рада, здравље и безбедност на раду, заступање радника и односе са послодавцем. Они се тичу свакодневног
живота не само више од 214 милиона европских радника, већ и њихових породица. На конференцији о условима
рада, која је недавно одржана у Бриселу, европски комесар
за запошљавање, социјална питања и инклузију Ласло Андор
рекао је да заштита и унапређење услова рада у ЕУ значи
бригу за људски капитал и да Европа има законе и политике да обезбеди добре услове рада, којима ће запослени бити
задовољни.
„Међутим, ту је и страх и реалан ризик од неповољних
ефеката економске кризе на услове рада“, рекао је Андор, а
преноси Еурактив.

Погоршање у последњих пет година
У специјалном истраживању Европске комисије Еуробарометар, готово 60% испитаника широм ЕУ навело је да су
услови рада погоршани у последњих пет година, 27% сматра да су исти као раније, а 12% да су побољшани. Ипак, 77%
каже да су задовољни условима рада. Међутим, велике су
разлике од чланице до чланице ЕУ, па девет од десет Данаца
(87%) сматра да су услови у којима раде добри, док то исто
мисли тек сваки шести Грк (16%).
Услове рада у својој земљи 53% испитаника на нивоу ЕУ
оцењује као добре, при чему 8% као врло добре, а 45% као
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прилично добре. С друге стране, више од четвртине, односно
28%, за услове рада каже да су прилично лоши, док 15% мисли да су веома лоши. Земље са највећим процентом испитаника задовољних тренутним условима рада су Данска (94%
анкетираних), Аустрија и Белгија (по 90%) и Финска (89%).
Грчка је једина земља у којој мање од половине испитаних
(38%) каже да је задовољно тренутним условима рада, мада
су испод просека ЕУ од 77% и Шпанија (53%), Румунија и Хрватска (по 60%). Еуробарометар је показао и да они који су
запослени чешће од оних који тренутно не раде услове рада
у својој земљи оцењују као добре (61% према 46%). Такође,
запослени у већем проценту оцењују услове рада у својој
земљи као добре (64%) од самозапослених (54%) и физичких
радника (52%).
Радним временом задовољно је 80% запослених, а исти
проценат оних који сада не раде такође је био задовољан
радним временом док су радили. Међу онима који нису задовољни радним временом, 48% се жали на предуго радно
време, 28% на ограничења која намеће сменски рад, а исти
проценат на немогућност утицања на радни распоред. Истовремено, 74% испитаника је задовољно оптререћењем на
раду или темпом рада. Око три четвртине грађана ЕУ (74%),
оних који сада раде и оних који имају претходно радно искуство, задовољно је односом рад-живот, при чему је таквих
више од половине у свим чланицама Уније осим Грчке, где
је 46% оних који су тренутно запослени задовољно односом
живота и рада.
Већина запослених (90%) наводи да има најмање четири
плаћене недеље одмора годишње, док 88% има барем једну
паузу на шест сати рада. Такође, 83% има барем један слободан дан недељно, док 75% наводи да им радни дан углавном
није дужи од 13 сати.
Истраживање је показало и да 56% испитаника у ЕУ
може да рачуна на неку врсту флексибилног радног времена,
попут рада од куће, а они који тренутно раде о проблемима у
раду дискутују са колегама (75%), затим управом (64%) или
представницима запослених (39%).
Када је реч о здрављу и безбедности на раду, 85% испитаника који су тренутно запослени је задовољно, при чему
41% веома задовољно, а само 14% није задовољно.
Еуробарометар је указао и да најмање четвртина запослених има проблеме са костима или мишићима, или их муче
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стрес, депресија или стање анксиозности проузроковани или
појачани условима рада.
Жене се (31%) више него мушкарци (24%) жале на депресију или анксиозност или болове у костима и мишићима,
док мушкарци (8%) чешће него жене (4%) наводе као проблем
незгоду или повреду на раду.
Истраживање је обављено почетком априла, а обухватило је више од 26.500 људи из различитих социјалних и демографских група широм ЕУ.

нент. У поређењу са Западном Европом, источноевропске
земље чланице имају изразито ниску минималну плату, али
је она ипак знатно порасла после слома комунизма.
А.Б.

Минималне месечне зараде
И минималне месечне зараде у Европској унији знатно
се разликују од државе до државе. Највећу има Луксембург
- 1.874 евра, док Румунија има готово 12 пута мању минималну зараду од свега 157,5 евра, показују подаци европске
агенције за статистику Евростат. Шест земаља чланица ЕУ
има минималну плату већу од 1.000 евра, док их 10 има испод 400 евра. Минималне плате су изражене у бруто износима, наводи се у извештају ове агенције о минималној плати
у 2013. у земљама ЕУ и неким земљама изван ове заједнице.
У Словенији минимална месечна зарада износи 784
евра, док Хрватска спада у групу земаља чланица ЕУ с најнижом минималном платом (372 евра). Минималац у Грчкој,
највише погођеној кризом, износи 684 евра. У извештају се
даље наводи да су минималне зараде углавном законски
одређене, али су у неким случајевима утврђене колективним
уговорима. Међутим, како се истиче, не постоји прецизан начин да се упореде плате.
Паритет куповне моћи исправља разлике у просечним
трошковима живота између земаља, али не узима у обзир
могуће варијације у ценама између градова унутар исте
земље или неке друге факторе, попут броја деце у домаћинствима или трошкове школовања. Тако Данска, Финска, Италија, Аустрија и Шведска немају минималну плату на националној основи, али ипак имају минималне стопе утврђене
колективним уговорима. У Француској су се добро организовани синдикати изборили да зараде слабо плаћених радника
буду на разумном нивоу. Њихов смисао за колективно преговарање произилази из великог утицаја који имају у француском друштву, истичу у Евростату.
Упркос снази синдиката, у Француској и још неким
земљама све је мање синдикалних чланова широм Западне
Европе. Разлог томе је што је тешка индустрија у сталном
паду у Европи и углавном је пресељена на азијски контиБесплатна публикација о запошљавању

Швајцарски минималац
У Швајцарској ће овог месеца бити одржан референдум,
на коме ће грађани одлучивати да ли је 4.000 франака (22
швајцарска франка по сату) довољно за минималну плату.
Швајцарска, која је и до сада била позната по високом животном стандарду, могла би се наћи на првом месту у свету по висини минималне плате. Иницијатива за покретање
овог референдума дошла је од СГБ-а, највећег синдиката
у земљи, уз подршку Швајцарске социјалистичке странке,
јавља Блумберг.
Бруто плата за нискоквалификованог радника у овој земљи
2010. износила је 4.627 швајцарских франака месечно.
Просечно домаћинство од два члана за порезе, социјално
и здравствено осигурање месечно издваја 2.643 франка.
На свакодневне потребе, односно храну, станарину, одећу
и превоз одлази још 5.498 франака. Швајцарска тренутно
нема прописану минималну зараду, али 90 одсто радника
већ зарађује више од 4.000 франака месечно. Заговорници
увођења минималне плате сматрају да ће ова мера помоћи
радницима који су слабије плаћени, јер су и трошкови живота у Швајцарској високи.
Иначе, у овој земљи референдуми се одржавају четири
пута годишње и главни су елемент политичког система ове
земље. Бирачи су често на страни послодаваца, па је тако
2012. одбијен предлог којим би радници добили шест недеља плаћеног годишњег одмора.
Предлог за увођење минималне плате наишао је на отпор
послодаваца. Тако се удружење сервиса за чишћење противи овом предлогу, уз образложење да ће смањити број
радних места и погоршати услове рада. Њихови радници
зарађују између 18,50 и 26,50 „швајцараца“ по сату. Против
су и велике компаније, попут Нестлеа, Новартиса и Своча,
које сматрају да би увођење овог минималца могло штетити
привреди.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

